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RESUMO 

 

Pesquisa exploratória que aborda o making of no âmbito da produção cinematográfica. 

No domínio da Arquivologia, o making of é examinado quanto às possíveis 

características identificadas de um documento arquivístico, tendo em conta esta espécie 

documental no gênero audiovisual. Para tal fim, descreve-se sobre os traços do 

documento de arquivo, bem como o gênero documental audiovisual, além de gênero 

documentário no ambiente cinematográfico. Como procedimentos metodológicos 

qualitativos, realizaram-se as pesquisas bibliográfica, documental (no ambiente web) e 

de campo (entrevistas), finalizando com o exame de making of de três filmes diferentes, 

visando encontrar aspectos de documentos arquivísticos nos mesmos. 

 

Palavras-chave: Making of. Documento arquivístico. 
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ABSTRACT 

 

Exploratory research that addresses the making of within the scope of film production. 

In the field of Archival Science, the making of is examined for the identified 

characteristics of a record, taking into account this documentary species in the 

audiovisual genre. To this end, it describes the traces of the records, as well as the 

audiovisual documentary genre, as well as the documentary genre in the cinematic 

environment. As qualitative methodological procedures, such as bibliographic research, 

documentary (in the web environment) and field interviews, ending with a making of 

examination of three different films, aiming to find details of records in them. 

 

Palavras-chave: Making of. Records. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da Arquivologia, existe a produção de documentos de gêneros, 

espécies e tipos variados e em suportes que vão além do papel e do digital, porém esses 

acabam tendo mais destaque pelo seu amplo uso na administração pública e privada, 

sendo, portanto, frequentemente objeto de estudos, análises, críticas e pesquisas, em 

detrimento a escassez de trabalhos voltados para outros gêneros documentais.  

Observa-se que em instituições de custódia, tais como cinematecas, estúdios de 

televisão e unidades de informação, sejam públicas ou privadas, podem possuir acervos 

audiovisuais. Considerando a natureza desses registros, é possível que arquivistas 

possam encontrar dificuldades no tratamento técnico desse material. O documento 

audiovisual é pouco explorado na Arquivologia, resultando em problemas concernentes 

à sua definição e um possível potencial informativo, e a partir de Delmas (2010) e 

Siqueira (2016), tal discussão será abordada nas próximas seções deste trabalho.  

O cinema é um campo de estudo no qual se produzem documentos desde sua 

pré-produção até o produto final, ou seja, o filme propriamente dito. Desde roteiros, 

takes de filmagem, fotos de cenário, stills, storyboard de figurino, registros estes que 

Cordeiro (2000) denominou a “árvore genealógica do filme”, isto é, a “família de 

documentos fílmicos”, se tornam documentos arquivísticos pela sua naturalidade, 

organicidade, imparcialidade, unicidade e autenticidade, além de possuírem valor de 

prova no que diz respeito à produção cinematográfica. O making of de uma película 

pode apresentar tais características, podendo ser considerado um documento de arquivo. 

O problema desta pesquisa se concebe a partir de uma distinção do making of no 

cerne da produção cinematográfica e como o mesmo pode ser considerado como 

documento de arquivo. Pelo fato da existência de documentos de gêneros diferentes, é 

importante ter como identificar espécies e tipos documentais de cada um destes. O 

making of se enquadra no gênero audiovisual de documento, sendo de interesse de esta 

pesquisa identifica-lo ou como espécie ou como tipo documental.   

A justificativa maior desta pesquisa está na ideia de que o making of possui 

características que podem enquadra-lo dentro do conceito de documento arquivístico, 

que através de um procedimento de Avaliação de documentos e destinação, pode 

apresentar valor histórico além do comprobatório, visto que mostra o processo de 
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produção de um filme ou de uma respectiva área dentro do próprio (efeitos visuais, 

figurinos, ensaios, entre outros), podendo ajudar na recuperação de informações sobre a 

constituição da obra cinematográfica.  

O objetivo geral deste trabalho é compreender a natureza do making of como um 

possível documento arquivístico, tendo em vista a sua espécie documental no gênero 

audiovisual. A fim de concretizar o objetivo principal, procederemos aos seguintes 

objetivos específicos: indicar a natureza do documento de arquivo e sua relação com a 

tipologia da espécie documental no gênero audiovisual; verificar se o making of possui 

as características definidoras de um documento de arquivo e especificar o making of no 

processo da indústria audiovisual. 

Para compor este trabalho, foram abordadas as seções: referencial teórico; o 

gênero documental audiovisual; o documento arquivístico (e a subseção características 

essenciais de um documento de arquivo); o making of na indústria audiovisual (bem 

como suas subseções panorama da indústria audiovisual e breve histórico do making of 

na indústria audiovisual); procedimentos metodológicos (subseções pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental); análise e discussão dos resultados (com subseções 

entrevista e making of examinados); e conclusão.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A construção do referencial teórico decorreu da literatura levantada na pesquisa 

bibliográfica das áreas de Arquivologia, do Cinema e da Comunicação e Informação. 

No que diz respeito ao gênero audiovisual do documento, analisaram-se as 

definições presentes em glossários, tais como o da Câmara Técnica de Documentos 

Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros (Arquivo Nacional, 2014) e o Glossário da 

Sociedade de Arquivistas Americanos (Pearce-Moses, 2005); e também se consultou os 

dicionários, sendo esses o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (Arquivo 

Nacional, 2005) e o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia (Cunha; Cavalcanti, 

2008). Ainda, o conceito foi examinado em Edmonson (2017). 

Acerca do gênero audiovisual do documento, foi necessário avaliar a evolução 

do conceito, desde quando era categorizado como parte dos documentos especiais, até 

as discordâncias dos autores sobre uma terminologia quanto ao documento audiovisual, 

principalmente no que tange à presença de audio e vídeo dentro desse gênero 

documental. Para isso, foram selecionadas as dissertações de Silva (2013) e de Vieira 

(2014). Por fim, o artigo de Siqueira (2016) contribuiu para a relevância de identificar 

tipos documentais em outros gêneros – mais precisamente o audiovisual neste trabalho – 

visto que não se identificou na literatura arquivística textos que contenham o assunto. 

Para delinear o objeto de estudo, o making of de uma película cinematográfica, 

foi preciso examinar a literatura acessada Cinema e de Comunicação, pois na 

bibliografia da Arquivologia não havia discussões sobre tal registro documental. Para a 

definição do making of, recorreu-se à reportagem de Marc Lee (2009) do site eletrônico 

da revista Telegraph e do artigo por Nathan Beaman (2008) para a revista Videomaker 

pôde-se chegar a tal definição. O artigo de Ken Burns (2019) e o vídeo de V Renée 

(2018) foram importantes para a obtenção das figuras sobre a diferenciação entre 

filmagens primárias e secundárias, que podem ser consideradas como produtos 

extrafílmicos. A tese de Iuva (2016) foi de importância pelas suas ponderações quanto à 

produção e a análise do produto making of dentro dos filmes, além de discutir sobre as 

relações de autoria entre o diretor do filme e o diretor do making of, levando em 

consideração também o fato de sua possível origem algum tempo após a produção de 

uma película – como uma forma de homenagem ou de comemoração do aniversário da 

produção – ou durante as filmagens, além da definição dos produtos extrafílmicos, onde 
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a mesma compreende o making of como um desses produtos. Tais discussões auxiliaram 

na análise da autenticidade, uma das características essenciais de um documento 

arquivístico, do making of. É preciso ressaltar que Iuva (2016), se refere ao making of 

como “making of documentário”, portanto o uso do Dicionário Teórico e Crítico de 

Cinema de Aumont e Marie (2006) e do artigo publicado por Penkala (2012) foram 

relevantes para a definição do gênero cinematográfico de Documentário.  

Para abordar o panorama da indústria audiovisual, já que o campo do cinema faz 

parte da mesma e, por conseguinte o making of também está incluso nesse âmbito, as 

leituras de Silva (2009) a partir de Cordeiro e La Barre (2011), assim como a de 

Fernandes (2010), serviram para tratar das perspectivas que a cercam e também das 

evoluções – políticas, sociais e tecnológicas – que a indústria passou ao longo do tempo.  

No que tange ao histórico do making of dentro da indústria audiovisual, a 

literatura estrangeira foi utilizada com mais abrangência, visto que Steinhart (2018) 

descreve sobre a estrutura de montagem, roteiro e realização de um making of, o 

promotional featurette, dos anos 60 devido à crise que o cinema passava por conta do 

surgimento dos aparelhos televisivos. González (2008) vai além dos promotional 

featurettes e ilustra desde os primórdios do que se considerava um making of, como 

também ilustra as insatisfações de determinados diretores com a mitificação do que 

realmente era trabalhar dentro de um set de filmagem, gerando o que conhecemos hoje 

como a estrutura de um making of. 

Por fim, os dicionários e os glossários anteriormente mencionados também 

foram relevantes para a definição do conceito de documento de arquivo. O uso desta 

terminologia será necessário para a exemplificação de exemplos na seção O Documento 

Arquivístico, na qual se identificou o making of como um registro arquivístico, 

observando-se as características essenciais mencionadas por Duranti (1994): 

naturalidade, unicidade, imparcialidade, autenticidade e as inter-relações. As mesmas 

estão presentes também em Bellotto (2006). É importante ressaltar que na literatura da 

área, existe certa discordância quanto às características essenciais do documento de 

arquivo listadas pelas autoras, como por exemplo, no item imparcialidade. 

Outras fontes que foram estudadas, como a de Couture (1996), na qual enfoca o 

contexto orgânico da informação dos documentos arquivísticos, além de Cruz Mundet 

(2011), que ilustra os conceitos de autenticidade, unicidade e continuidade dos registros 

de arquivo, além de outros termos importantes para o campo arquivístico. Delmas 

(2010) cita as funções do documento de arquivo: identidade, reconhecimento, 
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lembrança e prova e também discute os outros possíveis gêneros documentais, 

principalmente o audiovisual, que poderiam ser mais estudados a fim de se identificar 

mais registros arquivísticos.  

Na próxima seção, iniciaremos com a discussão referente aos documentos 

audiovisuais, ponto de partida da pesquisa. 
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3 O GÊNERO DOCUMENTAL AUDIOVISUAL 

 

O enfoque da pesquisa é no gênero documental audiovisual, o qual é possuidor 

de diversas definições, que apresentam informações e interpretações incompletas com 

relação ao seu real significado do mesmo, pois como visto no Glossário da Câmara 

Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros ele é o “gênero 

documental integrado por documentos que contém imagens, com finalidade de criar a 

impressão de movimento, associadas ou não a registros sonoros” (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014, p. 8-9). Para Edmonson: 

  

Obras que contém imagens e/ou sons reprodutíveis reunidos em um suporte e 

que: em geral, exigem um dispositivo tecnológico para serem registrados, 

transmitidos, percebidos e compreendidos; o conteúdo visual e/ou sonoro tem 

duração linear; e o objetivo é a comunicação desse conteúdo e não a 

utilização da tecnologia para outros fins. (EDMONSON, 2012, p. 27). 

 

Silva (2013, p. 45) afirma que somente o registro munido de linguagem 

audiovisual, isso é, som e imagem simultaneamente que produzem a sensação de 

imagem em movimento deve ser apontado como tal. Segundo o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística, é o “Gênero documental integrado por documentos que 

contêm imagens, fixas ou em movimento, e registros sonoros, como filmes e fitas 

videomagnéticas”. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73). Este dicionário também 

inclui outras terminologias para o mesmo gênero, denominando tanto de Documento 

Filmográfico, como também de Documento Cinematográfico, que se define como o 

“Gênero documental integrado por documentos que contêm imagens em movimento, 

com ou sem som, como filmes e fitas videomagnéticas. Também chamado de 

documento cinematográfico.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 76).  

Vale ressaltar que o registro audiovisual se encontra também nas definições de 

“arquivo especial”, “documentação não textual” ou “novos documentos”. De acordo 

com Vieira:  

 

São aqueles que utilizam, para comunicar uma informação, a linguagem 

audiovisual, iconográfica ou sonora, e que necessitam, por conta de sua 

linguagem, de processamento técnico específico para análise e representação 

de sua informação; e por conta de seu suporte, de procedimentos técnicos 

diferenciados de preservação e acesso. São documentos especiais os 

documentos audiovisuais, os documentos iconográficos e os documentos 

sonoros. (VIEIRA, 2014, p. 71). 
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Antes de formular este conceito, ilustra as diversas interpretações de outros 

autores, acerca da relação entre os mesmos com termos e sua ênfase (linguagem e 

suporte, tratamento arquivístico, preservação/conservação ou somente a linguagem ou 

apenas o suporte), no qual também discorre sobre as falhas que se encontram em apenas 

considerar uma das ênfases, como no tratamento arquivístico, onde a separação dos 

mesmos, vistas suas condições especiais de acesso, preservação ou em relação ao seu 

suporte e sua linguagem diferenciada não excluem o fato de fazerem parte de um 

contexto de produção, possuírem organicidade e unicidade. 

Até o presente momento, não se chegou a um consenso geral do conceito, 

contudo, considerando o verbete vemos que “audiovisual” seria um misto de audição 

(audio) e visão (visual), sendo sempre vital explorar pontos de vista diferentes para 

desenvolver um significado conciso dentro do campo arquivístico. 

No campo cinematográfico, também estão presentes contestações quanto ao 

termo, tal como descrito em Aumont e Marie na definição do verbete “Audiovisual”:  

 

Adjetivo e, no mais das vezes, substantivo, que designa (de modo bem vago) 

as obras que mobilizam, a um só tempo, imagens e sons, seus meios de 

produção, e as indústrias ou artesanatos que as produzem. O cinema é, por 

natureza, ‘audiovisual’. Todavia, esse não é seu caráter mais singular, nem 

o mais interessante. Do ponto de visto teórico, esse termo serviu mais 

para confundir. E a teoria, a princípio, se empenhou em contestá-lo e torna-

lo claro. (AUMONT, MARIE, 2006, p. 25 – 26, grifo nosso). 

 

Seguindo esse pensamento, leva-se em consideração que o cinema é muito mais 

que audição e visual, posto que existiam filmes silenciosos nos primórdios da indústria 

cinematográfica. 

Na Arquivologia, por mais que tenha ocorrido um aumento exponencial nas 

pesquisas relacionadas a documentos de suportes diferentes, ainda é pouco se comparar 

aos estudos concernentes ao suporte papel e ao documento digital. Tal escassez de 

produção literária acerca do assunto acaba por dificultar muito o papel do arquivista que 

possui outros gêneros documentais em seu acervo, seja o próprio de cunho corrente, 

intermediário ou permanente. Delmas (2010, p. 164, 165) ressalta que os documentos 

audiovisuais, assim como também os sonoros, oferecem edições de caráter comercial 

(DVDs, para os quais os profissionais arquivistas poderiam fazer o mesmo tipo de 

observação, pela falta de elementos diplomáticos indispensáveis para qualquer 

documento institucional) e que nesse domínio, o que é produzido atende pouco às 
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necessidades da ciência e faz com que essas fontes, embora indispensáveis, sejam ainda 

pouco integradas na problemática dos trabalhos de pesquisa científica.  

 

Embora o número de pesquisas sobre documentos visuais e sonoros no 

âmbito da arquivística esteja em crescimento quantitativo e qualitativo, ainda 

são poucas as reflexões que fogem do lugar comum de estudos de caso ou 

relativos à preservação dos mesmos. Análises sobre a percepção de tais 

documentos inseridos no contexto orgânico da produção e acumulação de um 

determinado produtor, no qual desempenham funções decorrentes de 

atividades específicas imbricadas na inter-relação com outros documentos, 

ainda são escassas e, normalmente, sem profundidade científica. 

(SIQUEIRA, 2016, p. 30). 

 

 

Na próxima seção, discutiremos o objeto de estudo da Arquivologia, isto é, o 

documento de arquivo, e suas características essenciais, ou seja, a naturalidade, as inter-

relações (também chamada de organicidade por alguns autores), a unicidade, a 

imparcialidade e por fim, a autenticidade, além de outras características descritas por 

outros autores, a serem colocadas em contraponto com as primeiras.  
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4 O DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

Antes de conceituar o documento de arquivo em si, é necessário definir 

primeiramente o conceito de documento, que segundo Edmonson (2017):  

 

“[...] um registro de informação, comprovação, atividade criativa ou intelectual.” 

(EDMONSON, 2017, p. 20). 

 

“[...] estabelece que os documentos – inclusive os audiovisuais – possuem dois 

componentes: o conteúdo da informação e o suporte no qual ela se inscreve. 

Ambos são igualmente importantes.” (EDMONSON, 2017, p. 20).  

 

Cruz Mundet (2011, p. 29) apresenta a origem do vocábulo documento, que 

advém do latim documentum, que por sua vez, vem do verbo docere, que significa 

ensinar e instruir. Além disso, lista os elementos que o caracterizam, que são: o suporte 

que o confere corporeidade física e pode ser desde uma tala de lama até um disco 

óptico; a informação, ou seja, a notícia que transmite; e o registro, em outras palavras, a 

fixação da informação no suporte, seja a mesma mediante tinta, impulsos 

eletromagnéticos ou outro qualquer. Especifica também que estas são definições de um 

sentido mais geral e mais à frente discutiremos sobre o conceito arquivístico que ele 

indica.  

O Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia (CUNHA, CAVALCANTI, 

2008, p. 132, 133) apresenta uma extensa definição sobre documento, todavia duas 

acabam sendo mais interessantes de se explicitar, pois evidencia o documento como 

unidade física e como unidade simbólica. Com relação à unidade física, Cunha e 

Cavalcanti (2008, p. 132, 133) afirmam que o mesmo deve ser considerado sob quatro 

perspectivas: sua natureza, ou seja, textual (escrita), numérica, iconográfica (imagem), 

registro sonoro (da palavra ou som), material (objeto de interesse histórico, 

arqueológico, etnológico, estético, coleções diversas); o seu suporte, isto é, em papel, 

podendo ser manuscrito, impresso ou gráfico, podendo esses ser reproduzidos através de 

microfilmes e em suportes eletrônicos, além disso, são também os registros sonoros, 

diapositivos e filmes e as unidades eletrônicas; o grau de elaboração, melhor dizendo, 

documentos escritos ou orais que resultam da observação direta e não recebem nenhum 

tratamento especial e os documentos elaborados que resultam da reflexão e da pesquisa; 

e por fim a forma de disseminação, em publicação, nota prévia ou apresentação em 

congressos. E quanto à unidade simbólica, alegam que o próprio tem como objetivo 
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informar, explicar, dar apoio a uma teoria, caracterizar uma época, uma cultura e/ou 

uma civilização.  

A presente pesquisa se atentará especificamente ao documento de arquivo (ou 

documento arquivístico), que segundo o Glossário da Câmara Técnica de Documentos 

Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2014, p. 8) é o “documento dotado de organicidade, produzido ou recebido por uma 

instituição, pessoa ou família no decorrer de suas atividades, independente do suporte e 

linguagem”. 

Para Bellotto (2006, p. 37, grifo nosso), o documento de arquivo é o produzido 

por uma entidade pública ou privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das 

funções que justificam sua existência como tal, guardando esses documentos relações 

orgânicas entre si, ou seja, surgem por motivos funcionais administrativos e legais e 

tratam sobretudo de provar, de testemunhar alguma coisa e sua apresentação pode ser 

manuscrita, impressa ou audiovisual; são em geral exemplares únicos e sua gama é bem 

variada, assim como sua forma e suporte. 

No que tange à Arquivologia, o documento arquivístico é o seu objeto de estudo 

principal, o qual possui todo um contexto de produção que deve ser mantido e 

preservado ao máximo pelo arquivista, correndo o risco do fundo perder seu sentido 

probatório. Caso haja retirada e mudança indevida ou não autorizada pelo responsável 

do Arquivo, tal ato ferirá os importantes princípios arquivísticos da ordem original e do 

respeito aos fundos. Ambos estão dentro do princípio da proveniência, que está 

relacionado à origem do documento arquivístico, onde não se podem misturar 

documentos de fundos diferentes com outro distinto daquele. O que os diferencia um do 

outro é sua perspectiva; o primeiro, princípio da ordem original, está sobre um ponto de 

vista interior, ou seja, “protege o sistema de informação administrativo estabelecido 

pela organização para atender à sua estrutura e funções contra os diversos arranjos 

temáticos propostos por diferentes tipos de usuários” (DURANTI, 1994, p. 56). Já o 

segundo, o princípio de respeito aos fundos, abrange um pensamento mais exterior, ele 

“requer que os arquivistas controlem os registros mais do ponto de vista da estrutura e 

da responsabilidade do organismo que os criou e das funções para cuja execução foram 

criados.” (DURANTI, 1994, p. 56). 

 

Essa capacidade dos registros documentais de capturar os fatos, suas causas e 

consequências, e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência 

desses fatos, deriva da relação especial entre os documentos e a atividade da 
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qual eles resultam, relação essa que é plenamente explorada no nível teórico 

pela diplomática e no nível prático por numerosas leis nacionais. 

(DURANTI, 1994, p. 50). 

 

 

4.1  CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DE UM DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

Segundo Duranti (1994), o documento de arquivo possui cinco características 

essenciais para sua identificação precisa, que são: autenticidade, unicidade, 

imparcialidade, naturalidade e por fim suas inter-relações. 

Para Cruz Mundet (2011), os elementos diferenciadores do documento 

arquivístico são o caráter seriado, a gênese, a exclusividade e a inter-relação. Além 

dessas, aponta também características diferenciadoras, que se definem por 

autenticidade, confiabilidade, integridade e seu manejo.  

Vale ressaltar que Delmas (2010) define quatro características fundamentais para 

os arquivos e são estas: provar; lembrar; compreender e identificar. Além disso, enfatiza 

que a cada transformação que a sociedade passa, tais funções se adaptam em conjunto 

com a população.   

 

Os arquivos servem para provar, lembrar-se, compreender e identificar-se. 

Provar seus direitos é uma utilidade jurídica e judiciária. Lembrar-se é uma 

utilidade de gestão. Compreender é uma utilidade científica de conhecimento. 

Identificar-se pela transmissão da memória é uma utilidade social. Essas 

utilidades desenvolveram-se em paralelo, porém, cada uma delas sofreu 

transformações diversas dependendo das épocas, em razão da própria 

evolução da sociedade. (DELMAS, 2010, p. 21).  

 

  Um documento é considerado autêntico quando sua criação reflete a necessidade 

da ação que o originou e sua manutenção é feita com garantia para ações ou 

informações posteriores e sua conservação está de acordo com os procedimentos de suas 

instituições custodiadoras. Em Cunha e Cavalcanti (2008, p. 38), autenticidade é 

definida como: “Qualidade ou condição de autêntico.”; “Num contexto informacional, 

propriedade de uma informação cuja origem e integridade são garantidas”. Conforme 

Cruz Mundet (2011, p. 30), um documento autêntico é “aquele que pode provar que é o 

que pretende ser, tenha sido criado ou enviado pela pessoa que se presume ou no tempo 

presumido.”.   

O registro documental é único pelo fato do mesmo possuir unicidade no meio 

em que se encontra, em outras palavras, por mais que existam cópias deste em dossiês 

diversos, cada um deles terá um caráter próprio naquele universo específico em que se 
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localiza. Cunha e Cavalcanti (2008, p. 389) afirma que unicidade é a qualidade pela 

qual os documentos de arquivo, a despeito de forma, espécie ou tipo, conservam caráter 

único em função do seu contexto de origem. Nas palavras de Bellotto (2006, p. 38): 

“[...] e que a fonte geradora é única, ou seja, é a administração ou é a pessoa à qual o 

arquivo é ligado”. 

O documento é imparcial porque o motivo primeiro de sua produção não foi 

pensado para um uso diferente daquele que o originou, ele não sabe se vai ter um valor 

secundário ou histórico durante sua fase corrente. Belloto (2006) afirma que a história 

não se faz com documentos que nasceram para serem históricos, com documentos que 

só informem sobre o ponto inicial ou final de algum ato administrativo decisivo e sim 

de uma infinidade de papeis cotidianos, do dia a dia administrativo.  

 

Isso não quer dizer que as pessoas que intervêm em sua criação são livres de 

preconceitos, mas que as razões por que eles são produzidos (para 

desenvolver atividades) e as circunstâncias de sua criação (rotinas 

processuais) asseguram que não são escritos "na intenção ou para a 

informação da posteridade", nem com a expectativa de serem expostos ou 

com o receio do olhar do público. (DURANTI, 1994, p. 50).  

 

A naturalidade diz respeito à razão de sua criação e acumulação surgirem de 

forma natural, ou seja, um procedimento administrativo gera um documento 

naturalmente, há um sentido para sua criação em determinado fundo. Bellotto (2006, p. 

37, 38) complementa: “O arquivo, porém, recebe os documentos através da passagem 

natural, dentro do esquema das três idades do documento: da produção à tramitação, 

desta ao arquivo corrente, deste, por transferência, ao intermediário e daí, por 

recolhimento, ao permanente”.  

Por fim, as suas inter-relações, que também podem ser chamadas de 

organicidade ou vínculo arquivístico, indicam que os documentos estão interligados 

entre si, fazem parte de um conjunto orgânico, um depende do outro para constituir o 

valor de prova que o arquivista tanto luta para preservar. Segundo Cunha e Cavalcanti 

(2008, p. 270), a organicidade é uma qualidade segundo a qual os arquivos refletem a 

estrutura, funções e atividades da entidade acumuladora em suas relações internas e 

externas. Bellotto ainda acrescenta (2006, p. 39): “[...] no arquivo, em geral, o 

tratamento técnico é dispensado não à unidade, mas às séries documentais que formam 

agrupamentos lógicos e orgânicos dentro dos diferentes fundos.”. Na perspectiva de 

Couture (1996), se trata de Informação Orgânica Gravada (ou Registrada), ou seja, 
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nascem nos arquivos do órgão e nela estão agrupados todos os documentos e as 

informações que eles contêm, independentemente de sua origem ou idade, produtos e 

recebimentos pela organização no exercício de suas funções.  

Outras características presentes em um documento arquivístico são as “idades” 

que o mesmo possui durante seu ciclo vital que são a corrente (uso contínuo pelo 

produtor), a intermediária (uso menos frequente, porém há necessidade de se manter por 

questões legislativas e de temporalidade) e após um minucioso processo de Avaliação, é 

decidido se o mesmo será eliminado ou irá para guarda permanente (pouco uso, mas 

necessidade de se guardar devido sua importância e utilização para outros além do 

produtor). Cruz Mundet (2011) discorre sobre tais “idades”, apontando que na fase 

corrente os documentos estão em tramitação, assim como os que são de uso frequente 

para a gestão de assuntos correntes se encontram sob a responsabilidade e manejo direto 

das unidades administrativas. Já no período intermediário o autor afirma que esta é a 

etapa de concentração dos documentos cujo uso para gestão é hipotético, mas não 

incerto e as tramitações estão concluídas, mas um recurso ou o regresso sobre 

determinado assunto pode fazê-los retornar ao uso corrente. Por último, o arquivo 

permanente (ou histórico, como Cruz Mundet o referencia) são aqueles selecionados por 

seu valor informativo, histórico e cultural, se conservam a posteridade, em condições 

que garantam sua integridade e transmissão para gerações futuras.  

 

As características de imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-

relacionamento e unicidade tornam a análise dos registros documentais o 

método básico pelo qual se pode alcançar a compreensão do passado tanto 

imediato quanto histórico, seja com propósitos administrativos ou culturais. 

(DURANTI, 1994, p. 52). 

 

 

Com relação ao documento arquivístico no ambiente digital, as características 

definidoras dos registros apresentam uma mudança significativa em comparação com o 

documento de arquivo analógico. Segundo a primeira fase do projeto InterPARES 

(2007), os aspectos necessários de registros de arquivo digitais são: suporte, forma 

documental, vínculo arquivístico, cinco pessoas essenciais (sendo estas: autor, redator, 

originador, destinatário e produtor), ato, cinco contextos essenciais (jurídico-

administrativo, proveniência, de procedimentos, documental e tecnológico), conteúdo, 

elementos formais (intrínsecos e extrínsecos) e por fim, os metadados. A segunda fase 
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ainda identificou dois tipos de objetos digitais, os estáticos e os interativos, com forma 

fixa, conteúdo estável e variação limitada.  

 

Um documento tem forma fixa quando seu conteúdo binário é armazenado de 

tal forma que a mensagem que ele carrega possui a mesma apresentação 

documental de quando salvo pela primeira vez. O conteúdo estável diz 

respeito à imutabilidade de sua mensagem, o que significa que os dados não 

podem ser alterados, deletados ou reescritos. No entanto, aos documentos 

digitais é permitida a chamada variabilidade limitada (bounded variability) 

quando há mudanças na apresentação do documento que são previstas, 

controladas e limitadas. (TOGNOLI, 2018, p. 41). 

 

Além destes, existem outras características que a segunda fase do projeto 

InterPARES delimita, tais como a codificação e o dado digitais, a cadeia de bits, o 

objeto digital e os tipos de documentos arquivísticos digitais (armazenado, apresentado, 

prospectivo, de instrução e de capacitação) e esclarece sobre o que seriam os 

componentes digitais, os quais se tratam de um “conjunto definido de uma ou mais de 

cadeia de bits e dos metadados necessários para ordenar, estruturar ou transmitir seu 

conteúdo e sua forma documental, e que requer uma determinada ação de preservação” 

(2007, p. 5).  

Posto isso, é importante alertar que o escopo do estudo vai apenas se atentar aos 

documentos audiovisuais analógicos, visto que tornaria o trabalho mais extenso e mais 

demorado se fôssemos adicionar os registros audiovisuais digitais, não excluindo uma 

futura possibilidade de trabalhar também com o ambiente digital em outros projetos. 

A seguir, abordaremos mais sobre o making of e sua inserção no universo da 

indústria audiovisual e para tal, faremos um breve panorama da mesma, assim como o 

histórico do making of dentro dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

5 O MAKING OF E SUA PARTICIPAÇÃO NA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL 

 

Esta seção é dedicada ao objeto de estudo deste trabalho, no caso o making of 

documentário, que pode surgir a partir das sobras das filmagens das obras 

cinematográficas, além de filmagens de outros registros documentais (sonoros, 

iconográficos, audiovisuais) que foram cruciais para a realização da película na época 

de sua gravação ou posteriormente, para um relançamento comemorativo de um filme 

em questão. Originados de produtos os quais podem ser considerados como produtos 

extrafílmicos, que segundo Iuva (2016), fazendo uma comparação com os paratextos 

culturais seriam “textos” que circundam o filme e orientam uma dada leitura do mesmo. 

Os paratextos, nesse caso, os produtos extrafílmicos compreendem os trailers, making 

of, entrevistas, spots televisivos, cenas deletadas, cenas de bastidores, diários de 

gravação, sites da web, quadrinhos, livros, jogos de videogame, pôsteres, produções de 

fãs, conteúdos promocionais, comentários em áudio, etc. como tais produtos.  

 

O cinema enquanto arte e meio de criação/exploração do mundo nos é dado a ver 

através de inúmeros produtos audiovisuais, desde o próprio filme, até trailers, 

spots televisivos, entrevistas, cenas excluídas, bastidores, making of, etc. Observa -

se que as condições contemporâneas do audiovisual se mostram contaminadas por 

um modelo estético e tecnológico, que não se restringe ao espaço da sala de 

cinema, mas que alcança um espaço ilimitado. Inseridos neste contexto, senão 

provenientes do mesmo, estão os produtos extrafílmicos, compreendidos por 

alguns autores como paratextos. (IUVA, 2016, p. 31, 32) 

 

A presença do B-roll footage em filmes pode ser incluída nos produtos 

extrafílmicos, pois segundo Burns (2019) o mesmo se caracteriza por ser a filmagem 

secundária gravada fora da tomada primária (figura 1) e que geralmente são unidos com 

o take original para fortalecer a história, criar tensão dramática ou ilustrar um ponto 

posteriormente. Burns (2019) lista tipos de B-roll footage (figura 2), que podem servir 

para algumas filmagens de locação, de pessoas, objetos inanimados, além de ser útil 

para gravar imagens de arquivo.  
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Figura 1: A-roll footage (filmagem primária) 

 

Fonte: Watch: What's the Difference Between A-Roll and B-Roll Footage? Pond5. 

Disponível em: https://nofilmschool.com/2018/03/watch-whats-difference-between-roll-

and-b-roll-footage. Acesso em: 02 nov. 2019. 

 
Figura 2: B-roll footage (filmagem secundária) 

 
Fonte: Watch: What's the Difference Between A-Roll and B-Roll Footage? Pond5. 

Disponível em: https://nofilmschool.com/2018/03/watch-whats-difference-between-roll-

and-b-roll-footage. Acesso em: 02 nov. 2019. 

 

 

 



26 

 

5.1 PANORAMA DA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL 

 

A indústria audiovisual, na qual o campo do cinema se insere, abarca quatro 

perspectivas no que diz respeito à sua realização, que segundo Cordeiro e La Barre 

(2011, p. 186), a partir de Silva (2009), são: artística, tecnológica, midiática e 

econômica. Ou seja, todos os aspectos mencionados serão levados em consideração na 

produção cinematográfica e estão presentes desde a pré-produção do filme até sua 

chegada em mídias físicas e/ou em formato streaming.  

O presente trabalho, dentro do grande escopo que é a indústria audiovisual, terá 

como foco o cinema, a qual desde seu início como entretenimento lucrativo no mercado 

mundial, com procedimentos controlados e um orçamento definido para sua realização. 

Tal estrutura planejada não exclui o caráter criativo e artístico das produções. 

 

Os executivos da atividade cinematográfica controlavam rigidamente os 

custos de seus filmes e especificavam o elenco, o set, a locação e outros 

elementos da produção, chegando inclusive a estipular por contrato a 

quantidade de páginas do roteiro que os diretores deveriam filmar por dia. 

(FERNANDES, 2010, p. 48). 

 

Até os anos 1950, a indústria cinematográfica era o maior entretenimento e o 

que gerava maior lucro no que se refere ao mercado audiovisual, dando retorno 

considerável aos estúdios de cinema, todavia, de acordo com Fernandes: 

 

A soberania econômica, no entanto, sofreu uma grande mudança, quando a 

Suprema Corte norte-americana determinou, em 1949, a proibição de que os 

estúdios fossem também proprietários de salas de cinema. Essa decisão foi 

uma das mais importantes na história da indústria do cinema, ao segmentá-la 

em elos distintos. Tais elos caracterizam o mecanismo de funcionamento da 

indústria audiovisual da forma como o conhecemos hoje. (FERNANDES, 

2010, p. 49). 

 

A partir desse marco, juntamente com o advento dos aparelhos televisivos dentro 

da maioria dos lares domésticos, a indústria teve de se adaptar cada vez mais.  

 

Ao deixar de ser a única janela de exibição e fonte de renda dos estúdios, o 

cinema passou a competir com outros meios, acarretando numa diminuição 

significativa de sua força econômica. Além disso, as mudanças tecnológicas 

ocorreram junto a uma transformação nos hábitos socioculturais do público, 

que passou a optar mais pelo consumo audiovisual caseiro. Com isso, grande 

parte dos antigos frequentadores das salas deixou de comparecer às salas de 

cinema, ou substituiu por completo esse hábito. (FERNANDES, 2010, p. 50). 
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Desde o período de sua criação, revoluções tecnológicas aconteceram (como o 

surgimento da televisão, do mercado de home vídeo e, atualmente, a chegada das 

plataformas digitais, tais como Netflix, Hulu, Amazon Prime, entre outras) ocasionando 

uma mudança significativa no mercado, visto que com tantas variedades e 

disponibilidade de acesso, o cinema acabou tendo de aderir aos novos concorrentes para 

não perder o público, e, consequentemente, sua renda para sobrevivência não só como 

produto, mas também como expressão artística e cultural dentro da sociedade. 

 

Ao possibilitar a veiculação e o consumo democrático de filmes, a Internet 

uniu a gratuidade da televisão aberta à possibilidade de escolha do conteúdo 

oferecida pelo home vídeo. Hoje essa apresenta-se como uma importante 

ferramenta na democratização do acesso ao audiovisual. (FERNANDES, 

2010, p. 54). 

 

 

A partir dessa percepção, o cinema, para se manter presente na competição com 

as plataformas digitais e também com as mídias físicas, está passando por uma nova 

mudança, com a constante presença de franquias, comumente conhecidas como 

blockbusters ou “arrasa-quarteirões”, em seus lançamentos durante todo o ano e a partir 

do momento que as mesmas se esgotam, seja por desinteresse do público, ou por 

questões contratuais com atores e produtores, tentam construir novas ou reinventar suas 

antigas, com a produção de remakes ou reboots. Embora ainda exista o cinema artístico 

e o cinema independente, acabam tendo lançamentos limitados se comparados aos 

“arrasa-quarteirões”. Como definido por Fernandes (2010, p. 52), os blockbusters são 

filmes conhecidos pelos orçamentos altos e efeitos especiais, e cujos lançamentos 

ocorrem simultaneamente em vários países do mundo. Aumont e Marie (2006, p. 255) 

definem remake como “Filme cujo roteiro é bem próximo do roteiro de um filme 

precedente”.  

 

5.2 BREVE HISTÓRICO DO MAKING OF NA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL 

 

Embora não exista um conceito propriamente elaborado do que realmente é um 

making of, tem-se o conhecimento de sua estrutura. 

 

Entretanto, tratamentos históricos acerca do making of ainda são escassos. 

Pouco se sabe ainda sobre a história do formato, como as indústrias 
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cinematográficas mobilizaram matérias do por trás das câmeras no passado e 

como making ofs representavam o trabalho de produção durante os tempos. 

(STEINHART, 2018, p. 98, tradução do autor). 

 

 

De acordo com Lee (2009) “Filmes making of oferecem ideias do behind-the-

scenes acerca do trabalho de grandes diretores e como suas obras-primas foram, ou não 

foram, feitas”. Quanto ao behind-the-scenes, Beaman (2008) define como “[...] vídeos 

curtos que focam em eventos que ocorrem detrás das lentes das câmeras. Eles podem 

mostrar como a equipe técnica foi capaz de conseguir filmagens específicas, ou como 

surgiram vários aspectos do filme. Eles podem apresentar os atores discutindo o filme 

sem estarem interpretando os personagens do mesmo.”. Autores como González, 

Steinhart e Iuva não o denominam apenas como making of ou behind-the-scenes, porém 

como making of documentário, o inserindo, portanto no gênero cinematográfico de 

documentário, que nas palavras de Penkala (2012, p. 91) é uma narrativa construída 

somente a partir de imagens ou vídeos documentais, que também pode ter um 

dispositivo que permite às histórias existentes por trás dos recursos documentais tenham 

um caráter ficcional para construção de significados relacionados à temática da película.  

 

Chama-se, portanto, documentário, uma montagem cinematográfica de 

imagens visuais e sonoras dadas como reais e não fictícias. O filme 

documentário tem, quase sempre, um caráter didático ou informativo, que 

visa, principalmente, restituir as aparências da realidade, mostrar as coisas e o 

mundo tais como eles são. (AUMONT, MARIE, 2006, p. 86). 

 

O que se conhece hoje como making of documentário, passou por várias 

transformações até chegar ao modelo de apresentação atual, desde sua estrutura 

narrativa, passando pela sua montagem e chegando por fim na sua edição, divulgação e 

lançamento. Para González (2008, p. 19), o primeiro documentário, com essa temática 

que mostraria o behind-the-scenes de um filme, ou seja, como um filme é feito foi 

lançado em 1908 pela Behlmer and Thomas e seu nome era Making Motion Pictures: A 

Day in the Vitagraph Studios, e logo após, em 1912, a Edison Company lançaria How 

Motion Pictures Are Made and Shown. 

 

Antes de se tornar parte essencial dos bônus especiais do DVD e do Blu-ray, 

as primeiras formas dos making-ofs ofereciam ao público um vislumbre dos 

trabalhos internos de produções cinematográficas de Hollywood e das 

companhias de cinema. (STEINHART, 2018, p. 96, tradução do autor).  
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Após essas produções iniciais do início do século XX, observa-se a realização de 

materiais promocionais que tinham como função primária expor a indústria do cinema 

para uma audiência mais ampla, apresentando frames curtos de como cenas 

aparentemente complicadas era filmadas, passando apenas por tours pelo estúdio onde 

as películas eram produzidas ou contavam com os atores mais conceituados divulgando 

seu papel na obra e apresentando partes de suas cenas mais chamativas. Tais métodos 

datam dos anos 1930, também conhecidos como a Era de Ouro de Hollywood, a qual 

contava com grandes artistas promovendo suas participações em obras cinematográficas 

e divulgavam os altos custos de produção e movimentando assim a bilheteria dos filmes 

durante esse período. 

Todavia, após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na década de 

1960, aparece um conteúdo promocional que ajudaria a moldar a estrutura presente nos 

making of de hoje em dia. Os featurettes surgiram nessa época como uma forma de 

aproximar o público, a princípio estadunidense, de um cinema que se encontrava em 

tempos de incerteza, muito por conta do surgimento dos aparelhos televisores em série. 

Nas palavras de Iuva (2016, p. 68), featurettes ou making of promocionais são aqueles 

que têm um caráter mais comercial do que documental e sua principal característica diz 

respeito ao seu curto período de tempo (15 minutos aproximadamente), possibilitando 

uma transmissão televisiva, como também serem incluídos nos materiais adicionais dos 

lançamentos em home vídeo.  

Os promotional featurettes, tal como eram conhecidos, mostravam os bastidores 

da produção, desde cenas filmadas até principalmente as locações que eram utilizadas, 

(este fator foi crucial na época) de um filme em aproximadamente cinco a dez minutos, 

e nas palavras de Steinhart (2018):  

 

Para estúdios de cinema e agências de publicidade contratadas, a expansão dos 

featurettes ofereceram um caminho para adicionar valor aos filmes durante o fluxo 

industrial do pós-guerra. Televisionando e narrando o trabalho de produção de um 

filme, Hollywood encontrou também um jeito de fazer seus próprios meios de 

produção tão interessantes e mitificados quanto os próprios filmes. (STEINHART, 

2018, p. 99, tradução do autor). 

 

Além de serem apresentados antes dos filmes que viriam a ser assistidos, 

encontraram principalmente força nos canais televisivos, com a intenção inicial de 

chamar atenção para uma obra em produção ou que ainda estava em exibição nos 

cinemas. As redes de televisão lucravam também, pois encontravam um programa 
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relativamente barato para ocupar espaços vazios da programação de seus canais. Para 

Steinhart (2018, p. 97, tradução do autor): “Tipicamente apresentados na televisão, os 

featurettes ajudaram a instituir muitas das convenções dos making-of documentários 

atuais.”. 

Entretanto, a forma como estava sendo realizado gerava insatisfação de boa 

parte dos cineastas recém-formados, pois grande parte dos featurettes não eram 

exatamente autênticos no que tange às reais dificuldades passadas dentro de um set de 

filmagem.  

Uma vez que um estúdio tenha decidido fazer um featurettes para um filme, 

seu departamento promocional iria subcontratar um fornecedor como 

Rosebud ou Calliope Films, os quais ordinariamente submetiam um roteiro 

para aprovação. O roteiro na verdade era um modelo livre; no fim, o material 

que era posto na promo final era contido de takes filmados durante a 

produção do filme. Quando o estúdio aprovava o roteiro provisório, o 

fornecedor contratava uma equipe técnica freelance que normalmente era 

constituída de um diretor, um operador de câmera, um editor de som, e um 

assistente, onde todos visitavam o set de filmagem por três a cinco dias.” 

(STEINHART, 2018, p. 103, tradução do autor).  

 

 

De acordo com González (2008, p. 19, tradução do autor), os mesmos se 

“rebelaram contra o antigo sistema dos estúdios, eles achavam necessário um interesse, 

talvez uma necessidade de documentar e publicar histórias sobre como e por que eles 

faziam filmes daquela forma”. Tal rebeldia resultou no que se considera o primeiro 

making of da “Nova Hollywood”, o qual seria filmado por George Lucas e seu amigo e 

mentor, Francis Ford Coppola, sendo do filme The Rain People (1969 e título em 

português: Caminhos Mal Traçados) e levaria o nome de Filmmaker. Após esse marco, 

alguns eram televisionados e lançados em VHS juntos de seus respectivos filmes. 

Porém segundo González (2008, p. 20), o surgimento do making of dentro do mercado 

home vídeo e por consequência, de outros bônus especiais (nome frequentemente 

conhecido dos extras de um filme em mídia física) deve-se a empresa The Criterion 

Collection, pouco conhecida em alguns mercados, porém bastante renomada dentro da 

indústria americana, a qual difundiu o que se entende por extras no mercado home 

vídeo, terminando por alavancar um pouco mais a indústria audiovisual mundial. 

 

Esse produtor e distribuidor de acordo com a missão institucional deles, 

‘clássicos importantes e filmes contemporâneos’, começaram a prática de 

incluir uma coleção de suplementos para os filmes – comentários do diretor, 

trailers, MODs, e documentários adicionais e entrevistas. (GONZÁLES, 

2008, p. 20, tradução do autor). 
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A seguir, mencionaremos os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização deste estudo, isto é, tanto a pesquisa bibliográfica quanto a pesquisa 

documental. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção, apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados, desde 

as pesquisas em bases de dados para obtenção de fontes bibliográficas referentes aos 

temas estudados, até as buscas em sites de cinema e em de vídeos para exame de 

making of. Dividiremos em subseções de pesquisa bibliográfica, para a literatura que foi 

analisada e referenciada, e de pesquisa documental, para os making of selecionados 

visando observar os elementos arquivísticos. 

 

6.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Para a realização do levantamento bibliográfico foram utilizadas as bases de 

dados Library & Information Science Abstracts (LISA), a qual fora acessada pelo acesso 

remoto Comunidade Acadêmica Federada (CAFE) da Plataforma de Periódicos da 

CAPES; da Cinemateca Brasileira; da Base de Dados em Ciência da Informação 

(BRAPCI); da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); a da 

Mnemocine; assim como a base de teses e dissertações Maxwell, da PUC-Rio e dos 

anais de congresso da SOCINE (Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e 

Audiovisual). Foram usados tais recursos para a procura de teses, dissertações, artigos e 

trabalhos de conclusão de curso que estivessem relacionados aos temas de documento 

audiovisual, documento de arquivo, documento, documentário, cinema, making of e B-

Roll. As palavras-chave aplicadas nas plataformas de busca foram: audiovisual, 

documento de arquivo, documento arquivístico, documento audiovisual, making of, 

making of films, making of cinema (levando em consideração que a expressão making of 

pode ter significado em várias áreas pelo simples fato de expressar a realização de 

algum procedimento, especificar em making of films e making of cinema foi de suma 

importância) e indústria audiovisual.  

Depois de realizar o levantamento bibliográfico, foram elaboradas entrevistas em 

que três perguntas foram feitas aos profissionais da área do cinema acerca da produção e 

da guarda do making of nas cinematecas ou estúdios cinematográficos brasileiros e 

também sobre a importância desses registros dentro da esfera da Arquivologia. A seguir, 

faremos uma apresentação sobre os entrevistados. 

Hernani Heffner é pesquisador, graduado em Comunicação Social - Cinema pela 

Universidade Federal Fluminense. Começou sua carreira profissional na Cinédia em 

1986 realizando levantamento de fontes e dados para as edições da companhia, como 
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Palácios e Poeiras - 100 anos de cinemas no Rio de Janeiro. Ingressou na Cinemateca do 

MAM-RJ em 1996, passando pela Curadoria de Documentação e Pesquisa e assumindo 

em 1999 o cargo de Conservador-Chefe do Arquivo de Filmes. No ano seguinte passou 

também a lecionar história do cinema brasileiro e mundial em diversas universidades e 

cursos livres como a Universidade Federal Fluminense, Fundação Getúlio Vargas, 

Fundação de Artes do Paraná, Usina João Donato e Vila das Artes. É professor da PUC-

Rio desde 2005. Atuou como pesquisador de imagens e sons em filmes como "Vala 

Comum" e "O Contestado - Restos mortais". É autor da pesquisa e do roteiro do vídeo 

"A lógica do Silêncio", sobre a atuação da censura durante a ditadura civil-militar. 

Escreveu mais de 100 verbetes para a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, assim como 

dezenas de artigos e textos para catálogos, revistas e livros. Foi Curador do Festival 

Cine Música, de 2007 a 2014, e da temática preservação da Mostra de Cinema Ouro 

Preto - CineOP, de 2012 a 2016. Coordenou a restauração de inúmeras  produções da 

Cinédia, como "Ébriom",  "Alô! Alô! Carnaval!" e "Bonequinha de Seda". 

Rafael de Luna Freire é professor adjunto no curso de Cinema e Audiovisual da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e no Programa de Pós Graduação em Cinema e 

Audiovisual (PPGCine-UFF). Realiza pesquisas em História do Cinema Brasileiro, 

Preservação Audiovisual e Tecnologias das Imagens em Movimento. É coordenador do 

Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual (LUPA-UFF). Atualmente 

desenvolve projetos de pesquisa com financiamento da Faperj (edital instalação), CNPq 

(Edital Universal 2018) e em convênio com a Secretaria Municipal de Cultura da 

Prefeitura de Niterói. Foi selecionado no Jovem Pesquisador do Nosso Estado (FAPERJ, 

2019). Possui doutorado em Comunicação (2006 – 2011) na UFF com período sanduíche 

na University of California – Los Angeles, no Latin American Institute. 

Fabián Rodrigo Magioli Núñez é professor do Departamento de Cinema e Vídeo 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), desde 2009. Também é credenciado ao 

Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual (PPGCine-UFF). Sua formação 

acadêmica foi inteiramente realizada na Universidade Federal Fluminense: Bacharel em 

Comunicação Social (Habilitação em Cinema), em 2000; Mestre em Comunicação, 

Imagem e Informação, em 2003, e Doutor em Comunicação, em 2009. Trabalhou como 

voluntário (1996 a 1999) e estagiário (de abril de 2001 a junho de 2002) na Cinemateca 

do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi docente credenciado ao Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da UFF, de 2010 a 2015. Foi professor 

substituto (Assistente nível 1) da Universidade Federal Fluminense, no Departamento de 
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Cinema e Vídeo, de 2005 a 2007. É membro da Associação Brasileira de Preservação 

Audiovisual (ABPA), fazendo parte de sua direção durante a gestão 2012-2014. Atua na 

organização do Cineclube Sala Escura, projeto de extensão vinculado ao LIA 

(Laboratório de Investigação Audiovisual), desde 2010. É pesquisador da Plataforma de 

Reflexão sobre o Audiovisual Latino-Americano (PRALA) e do Laboratório 

Universitário de Preservação Audiovisual (LUPA). 

O próximo item mostrará a pesquisa documental e a de campo realizadas para o 

desenvolvimento do projeto.  

 

6.2 PESQUISA DOCUMENTAL E DE CAMPO 

 

Com relação a este tópico, a busca foi realizada em sites da web onde o interesse 

são as notícias e novidades do mundo do cinema, sendo eles o AdoroCinema, Rotten 

Tomatoes e o IMDb para registro das fichas técnicas dos filmes selecionados para o 

estudo. Além disso, o site de vídeos Youtube foi de grande relevância para as buscas dos 

making of que são exemplificados na análise e discussões desta pesquisa. As palavras-

chave usadas foram: making of, featurette e making of (nome da película a ser 

estudada). 

Por fim, houve consulta aos acervos, via e-mail, da Cinemateca Brasileira, da 

Cinemateca do MAM (Museu de Arte Moderna), da Cinemateca Capitólio e do CTAV 

(Centro Técnico Audiovisual), para saber se em alguns de seus registros existia algum 

making of guardado e preservado. Contudo, até a presente data, apenas se obteve 

resposta da Cinemateca Capitólio, a qual expôs que procuraria em seus arquivos e 

responderia o e-mail. A Cinemateca Brasileira encaminhou a demanda para outro setor 

do qual não se obteve resposta até a data da pesquisa e a Cinemateca do MAM não 

retornou nenhum dos e-mails, porém foi respondida pela entrevista e quanto ao CTAV, 

até o momento nenhuma resposta. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida por meio da aplicação de um roteiro de 

entrevista estruturada com três perguntas norteadoras sobre o tema e realizadas a 

docentes que atuam na preservação de audiovisuais e filmes. 

Na seção seguinte, serão expostos os resultados e as discussões do trabalho, no 

qual apresentaremos os pontos de vista dos entrevistados sobre o tema e a análise dos 

making of dos três filmes selecionados para uma exemplificação sobre o objeto de 

estudo da pesquisa. 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Aqui, serão expostas tanto as entrevistas feitas com os profissionais que 

trabalham na área de preservação audiovisual e cinematográfica – no item 7.1 – como 

também os making of examinados. 

 

7.1 ENTREVISTAS  

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos pelas perguntas 

direcionadas aos entrevistados, onde se pôde observar onde os making of estão 

localizados dentro das instituições de custódia, a função e a importância deles para as 

obras cinematográficas e também como tais registros podem ser analisados e estudados 

pelo campo da Arquivística como um documento de arquivo.  

A primeira pergunta está relacionada à função do making of e de sua importância 

na área do cinema: 

 

1 – Levando em consideração as etapas de produção de uma película, desde a pré-

produção até a pós-produção, qual seria a função do making of e sua importância? 

 

O entrevistado A relata que o making of é uma ferramenta que existe, a rigor, 

praticamente desde o início do cinema, conforme fora apresentado nas páginas 

anteriores, porém não era tão utilizada antes dos anos 1970, e isso se dá, nessa época 

específica, pela chegada do VHS (formato caseiro do filme) onde foi usado com mais 

frequência como uma estratégia de marketing e comercialização, visando dar um novo 

valor à obra, isto é, mostrando o processo de realização do mesmo e encantar os 

espectadores provando que o universo cinematográfico ia muito além do filme. Ressalta 

ainda que o making of tomou proporções ainda maiores com o surgimento do DVD no 

mercado, declarando também que o com a vinda dele, acabou por padronizar a cultura 

dos Extras do filme, onde o making of se insere, ou seja, toda película tem o mesmo 

dentro do seu lançamento em home video, como forma de divulgação e apreciação da 

obra cinematográfica. Na realidade brasileira, complementa o entrevistado, que a 

mesma cultura foi incorporada quando a tecnologia digital chega ao país, no século 

XXI, e que grande parte dos filmes comerciais possuem making of. Por fim, fala que no 
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começo, a cultura dos bastidores era mais fotográfica e que hoje em dia, mesmo 

existindo a primeira, o método audiovisual é mais divulgado.  

O entrevistado B mesmo esclarece que não é um especialista no assunto, mas 

enfatiza que o making of é um documentário sobre a realização de um filme, o qual 

geralmente tem objetivo promocional, e eventualmente de registro histórico. Pode-se 

observar a partir dessa afirmação que se encaixa nos parâmetros da imparcialidade 

documental mencionada por Bellotto (2006) e Duranti (1994). 

O entrevistado C responde pelo ponto de vista da preservação audiovisual, ou 

seja, não é pensar mais na preservação como o ponto final da cadeia, isto é, o último 

estágio em que um filme deve passar, mas sim que a preservação comece desde o início, 

dando o exemplo de que na época da película, a obra começa a se degradar desde que 

sai do laboratório, logo o primeiro preservador tem de ser o próprio realizador e que 

esse pensamento não é comum entre os diretores e no Brasil, os mesmos estão mais 

preocupados com o filme feito no momento ou com os projetos futuros, esquecendo as 

obras anteriores. Ele acredita que é necessária uma mudança de cultura e que o próprio 

realizador deve ser o maior interessado antes de todos os outros envolvidos na 

produção. Sobre o ponto de vista arquivístico, ressalta que quando uma película chega a 

um arquivo, o material possui toda uma história pregressa que a instituição de custódia 

desconhece e que muitas vezes é impossível de conhecer, sendo assim, quanto mais 

informações se tiver do material, melhor, portanto o diretor deve reunir o máximo de 

documentação correlata que puder para assim entregá-la à entidade custodiadora. Ainda 

complementa que a área audiovisual é constituída por trabalhos coletivos, sendo muitas 

decisões técnicas tomadas por vários profissionais, não somente o diretor, e que todas 

essas informações são fundamentais e o ideal seria que fossem registradas, pois é a 

descrição do processo de criação da obra audiovisual, e é aí que making of entraria, pois 

pode auxiliar no registro dessas decisões técnicas que são o processo de criação coletiva 

da obra audiovisual, sendo que todas essas informações são importantes para 

compreender a obra, entender as suas características e, assim, melhor descrevê-lo em 

termos arquivísticos. 

A segunda pergunta diz respeito à guarda desse material nos acervos e/ou 

estúdios e sua produção no Brasil:  

 

2 – Vocês possuem informações sobre guarda de making of em acervos ou estúdios 

(nacionais e internacionais) e se os mesmos são produzidos para filmes brasileiros? 
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O entrevistado A começa, primeiramente, abordando a cultura do making of no 

Brasil, que data do começo dos anos 1950, muito timidamente e ainda menciona que o 

primeiro filme brasileiro, do conhecimento dele, que teve um making of, um registro de 

sua produção foi “Arara Vermelha” (1957, dirigido por Tom Payne) e que foi dirigido 

pelo Anselmo Duarte antes de ser o famoso diretor o qual viria a se tornar. Comenta que 

entre o final da década de 1950 e início da década de 1980, haviam apenas casos 

isolados, citando exemplos como “Dona Flor e seus Dois Maridos” (1976, dirigido por 

Bruno Barreto) e “Bye Bye Brasil” (1979, dirigido por Carlos “Cacá” Diegues), 

explicando que as produções não foram sistemáticas até os anos 1990, pois houve 

também a incorporação da estratégia em vídeo mencionada na primeira pergunta. 

Ressalta que graças às mídias em vídeo (primeiramente o suporte analógico e depois o 

digital), a ideia de registrar e de filmar a obra e os bastidores em suporte de vídeo, 

citando o VHS e o Betamax, eram mais baratos que gravar em película, dando o 

exemplo do making of de “Fulaninha” (1986, dirigido por David Alves) que fora 

gravado totalmente em VHS, permitindo assim o barateamento como também a 

popularização da cultura do making of entre os produtores brasileiros, tornando-se 

crescente e regular no cinema do Brasil. Elucida que a Cinemateca do MAM começou a 

receber esse material quando a Embrafilme fechou no ano de 1990, onde parte do 

acervo da Diretoria Comercial em fitas U-matic, das quais continham making of de 

filmes da década de 1980 e, desde então, a Cinemateca estimula os produtores a 

encaminhar para o acervo, sendo que tem sido um retorno muito irregular, pois muitas 

produtoras acreditam que não é um material necessário de ser preservado (apenas serve 

para ser lançado no período de divulgação do filme) e acabam ficando com os mesmos 

ou até desconhecem o interesse de uma Cinemateca por não só os making of, como 

também os cartazes e outros documentos correlatos, tendo o pensamento que só a obra 

cinematográfica que deve ser preservada, não entendendo a importância da preservação 

do making of para o entendimento da produção de uma película e para o estudo da 

mesma, como por exemplo, uma crítica. O entrevistado complementa que o Brasil não 

sistematizou a preservação do making of ainda, é um trabalho em desenvolvimento. 

Com relação aos estúdios internacionais, afirma que as grandes produtoras de cinema 

guardam sistematicamente e preservam os conteúdos dos bastidores de cada filme, e faz 

parte do trabalho regular deles.  
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O entrevistado B não tinha essa informação, porém afirma que com o 

barateamento advindo do digital, ficou mais barato fazer esse tipo de registro, embora 

os custos com uma equipe especialmente dedicada para tal fim são geralmente arcados 

por produções maiores.  

Por último, o entrevistado C não tem uma resposta contundente, pois para ele, 

em geral o making of se tornou uma peça promocional de um filme, e que geralmente 

são mais produzidos para os blockbusters (embora algumas películas de cineastas-

autores também tenham). Também cita que pode ser feito a partir de uma exigência 

contratual, como por exemplo, um relato comprovando que a película foi ou está sendo 

feita. Com relação à guarda, diz que seria preciso analisar a lógica institucional de cada 

entidade custodiadora, contudo, os making of seriam incorporados normalmente e frisa 

também que a lógica de uma guarda seletiva, isto é, escolher as "melhores obras" do 

ponto de vista estético, foi abandonada no mundo dos arquivos audiovisuais muito cedo, 

logo depois da Segunda Guerra Mundial, sendo assim critérios subjetivos de caráter 

estético ou artísticos não podem guiar a prática de um arquivo audiovisual. Além disso, 

enfatiza que é preciso que as práticas de seleção e de descarte sejam guiadas por 

critérios mais objetivos, mais técnicos, mais científicos e de modo o mais transparente 

possível para que a conduta de um arquivo audiovisual não seja questionada e que o 

mundo dos arquivos são, em geral, instituições com poucos recursos e o maior capital 

simbólico que um arquivo pode ter é a credibilidade. Portanto, critérios claros, 

transparentes e objetivos são fundamentais, não apenas por razões somente éticas, mas 

para a própria conduta de trabalho no seio do arquivo e, assim, estabelecer um 

entendimento claro do que é a instituição, seja para o público externo (o depositante e o 

consulente), seja para a própria equipe que trabalha no arquivo (não apenas para 

entender a dinâmica de trabalho da instituição, como entender o próprio acervo, a sua 

história, ou seja, quais foram as decisões tomadas anteriormente que formaram o atual 

acervo, o que foi aceito para ser depositado, o que foi descartado, entre outros aspectos). 

Acrescenta, citando Edmonson que os arquivos audiovisuais, infelizmente ainda são 

marcados pelo personalismo, pois muitos diretores confiam mais nas pessoas do que nas 

instituições, refletindo que é tanto um problema como um sintoma, sendo sintomático 

porque manifesta a fragilidade das entidades e um problema pelo fato de que as pessoas 

passam e os arquivos ficam. 

A terceira e última pergunta focou na importância dos registros do making of 

serem estudados na A rquivologia: 
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3 – Como observa a importância desses registros como um documento a ser estudado 

e analisado pela Arquivologia?  

 

O entrevistado A enfatiza que a Arquivística Audiovisual tem diferentes tarefas, 

a exemplo da qualificação do objeto quando o próprio é recebido pela instituição de 

custódia, ainda mais se for um arquivo digital, citando o exemplo da amostragem de cor 

de um filme (4:4:4; 4:2:2 ou 4:1:1) onde muitas vezes o registro digital não contém essa 

informação, todavia, pode ser descoberto no making of da película apenas reparando a 

câmera a qual foi usada nas filmagens (no caso do exemplo, uma Canon, onde sempre 

tem amostragem 4:2:2), ou seja, o making of consegue fornecer uma informação que o 

próprio filme não oferece. Afirma que é um documento de arquivo muito importante 

para qualificar a obra cinematográfica, seja no sentido técnico, no de catalogação ou em 

um sentido mais amplo, visto que o volume de informação contida na realidade digital é 

enorme e que, além disso, uma série de metadados dos quais estariam associados à obra 

se perdem, se estiver junto do making of, os mesmos podem ser recuperados. Acredita 

que não existe uma razão para dispensá-lo da preservação e da conservação de um 

filme, pois é parte constitutiva do processo de trabalho, com registros que agregam e 

auxiliam no processo de preservação e por fim, ainda é uma expressão audiovisual 

acabada, possuindo diretor, roteiro, montagem, podemos fazer relação com Iuva (2016), 

que afirma em sua tese que mesmo que fale sobre uma película de outro diretor, ainda 

assim tem o ponto de vista de quem dirigiu o making of documentário com relação aos 

bastidores da produção, sendo parte do vínculo arquivístico documental, isto é, pertence 

ao contexto de produção do documento que seria o filme. 

O entrevistado B menciona a importância de outros documentos envolvidos ou 

realizados durante o processo de criação de uma obra ser preservados com rigor ou pelo 

menos de forma sistemática, pois ajudam a contextualizá-la e que a guarda e a 

preservação do making of seria tão importante como os trailers e cartazes, os quais são 

guardados com mais frequência. 

Em sua resposta, o entrevistado C expõe que os registros das condutas e das 

escolhas ocorridas no processo de criação audiovisual se transformam em elementos 

muitas das vezes fundamentais para o entendimento do que é aquela obra, se tornando 

extremamente importante no momento de catalogação de uma obra e no tratamento 

arquivístico a ser dado ao conjunto de documentos que formam aquele filme. 
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Na próxima seção, faremos a análise dos três filmes examinados para 

complementar este projeto. Vale ressaltar que o critério inicial escolhido para a seleção 

das películas é o fato dos mesmos possuírem um contexto histórico que tenha sido 

baseado em fatos reais, mesmo que seja uma obra de ficção.  

 

7.2  OS MAKING OF EXAMINADOS 

 

Nesta seção, serão apresentados os making of das três obras cinematográficas 

selecionadas para assim examinar as características de documentos de arquivo dentro 

deles. É relevante enfatizar, que conforme relatado pelo entrevistado A, o Brasil ainda 

não possui uma cultura do making of totalmente sistematizada, justificando o fato de ter 

se examinado apenas os bastidores de filmes americanos. Conforme o entrevistado A 

menciona, os estúdios internacionais têm esse costume de preservar os making of, sendo 

parte do trabalho deles. 

A primeira película será “O Retorno de Mary Poppins”, de 2018, dirigido por 

Rob Marshall e produzido pelo Walt Disney Pictures, Lucamar Productions e Marc 

Platt Productions, sendo todas produtoras americanas. 

 

a) MAKING OF “O RETORNO DE MARY POPPINS” 

 

O primeiro filme é um musical lançado em 2018, o qual é uma sequência de um 

dos grandes clássicos do cinema de 1964, cujo foi indicado a vários prêmios, dentre eles 

quatro Óscares e quatro Globos de Ouro e apontado como um dos dez melhores filmes 

do seu ano de lançamento pelo American Film Institute. Possui em seu elenco atores 

renomados da atualidade como Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth e a participação 

especial de Dick Van Dyke, ator da película original. Segue abaixo sua ficha técnica, 

retirada do site Internet Movie Database (IMDb) e resumida por ser muito extensa e 

sinopse da obra está de acordo com o site AdoroCinema: 

 

Ficha técnica: 

Título original: Mary Poppins Returns. 

Direção: Rob Marshall. 

Roteiro: David Magee, baseado nas histórias de Mary Poppins escrito por 

P.L Travers. 

Produção: John DeLuca, Rob Marshall e Marc Platt 

Música: Marc Shaiman 

Fotografia: Dion Beebe 
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Edição: Wyatt Smith 

Escolha do elenco: Tiffany Little Canfield, Francine Maisler, Bernard Telsey 

Design de Produção: John Myhre 

Decoração do set: Gordon Sim  

Figurino: Sandy Powell 

Pesquisa Arquivística: Susan Resnick 

[...] 

(INTERNET MOVIE DATABASE. Mary Poppins Returns. Disponível em: < 
https://www.imdb.com/title/tt5028340/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast>. 

Acesso em: 15 nov. 2019) 

Sinopse: Numa Londres abalada pela Grande Depressão, Mary Poppins 

(Emily Blunt) desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack (Lin-

Manuel Miranda) para ajudar Michael (Ben Whishaw) e Jane Banks (Emily 

Mortimer), agora adultos trabalhadores, que sofreram uma perda pessoal. As 

crianças Annabel (Pixie Davies), Georgie (Joel Dawson) e John (Nathanael 

Saleh) vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá 

enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de 

volta para suas vidas. 

(ADOROCINEMA. O Retorno de Mary Poppins. Disponível em: < 
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-240987/>. Acesso em: 15 nov. 

2019). 

 

Interessante notar que na ficha técnica disponibilizada pelo IMDb apresentou 

como parte de equipe técnica da obra cinematográfica a responsável pela pesquisa 

arquivística da sequência, e como mostra no making of em determinada parte com 

narração ao fundo (o rolo B de filmagem anteriormente mencionado) que a equipe 

técnica foi ao Disney Archives para pesquisar as sequências animadas do filme 

antecessor para assim, dar mais autenticidade à continuação que estava sendo feita, 

especialmente na aparição dos pinguins do clássico nesta sequência. 

 

Figura 3: Animador no Disney Archives apresentando storyboard de uma cena. 

 



42 

 

Fonte: Making of “Mary Poppins Returns” (3/3). Kabarett- & Filmraritäten. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=KP-

BOjx6vlw&list=PL23jdGyWNZM4JKVd4-a8zqHCd7ulA7tqe&index=5. Acesso em: 

15 nov. 2019. 

 

Delmas (2010) afirma que conservar seus arquivos é um ato indispensável e em 

uma das funções que defende é a de lembrar-se do que foi feito e da experiência 

adquirida para agir, ou seja, a partir desse ato realizado pelos pesquisadores do filme a 

partir do momento que foi adicionado ao making of, provou que a conservação dos 

documentos antigos e que a lembrança desses registros serviram para adaptar uma cena 

icônica aos dias atuais ao mesmo tempo em que homenageia o original pela lembrança 

desses personagens. A característica identificada foi a que Delmas (2010) define como 

lembrar. 

 

A possibilidade de lembrar-se não se limita à consulta dos documentos 

produzidos pela gestão, bem conservados por determinado investimento. 

Hoje, notadamente na indústria, existe a preocupação de arquivar a 

experiência adquirida pelos antigos, negligenciada por muito tempo, de 

capitalizar os saberes e as experiências. (DELMAS, 2010, p. 32).  

 

 

Figura 4: Cenário do filme construído para gravações. 

 

Fonte: Making of “Mary Poppins Returns” (3/3). Kabarett- & Filmraritäten. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=KP-
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BOjx6vlw&list=PL23jdGyWNZM4JKVd4-a8zqHCd7ulA7tqe&index=5. Acesso em: 

15 nov. 2019. 

 

É importante ressaltar que a partir da visualização do making of, podemos ter 

uma ideia de como exatamente foram feitas as cenas do filme e, conforme o 

entrevistado A ressaltou, o making of pode auxiliar na percepção de elementos que 

venham a ajudar numa futura restauração de cores ou servir de exemplo para outras 

películas realizarem seus efeitos e técnicas de produção.  

O próximo tópico apresentará a análise do segundo filme selecionado para essa 

pesquisa, sendo este “Rush – No Limite da Emoção”, de 2013, dirigido por Ron 

Howard e uma coprodução britânica e americana pela Cross Creek Pictures, Exclusive 

Media, Working Title Films, Imagine Entertainment e Revolution Films. 

 

b) MAKING OF “RUSH – NO LIMITE DA EMOÇÃO”  

 

O segundo filme é um drama biográfico lançado em 2013 e que narra a célebre 

rivalidade entre os corredores de Fórmula Um Niki Lauda e James Hunt nos anos 1970, 

contando suas vidas pessoais e dificuldades passadas por cada um, incluindo o acidente 

que desfiguraria o rosto de Niki Lauda em Nürburgring (Alemanha), até o fim de suas 

vidas. Elogiado pela crítica especializada e indicado a diversos prêmios, dentre eles dois 

Globos de Ouro e quatro BAFTA Awards, vencendo o de Melhor Edição, além de duas 

indicações ao Screen Actor Guild Awards, tem em seu grande elenco Chris Hemsworth, 

Daniel Brühl, Olivia Wilde e outros. Abaixo está a ficha técnica e a sinopse da película: 

 

Ficha técnica: 

Título original: Rush. 

Direção: Ron Howard. 

Roteiro: Peter Morgan.  

Produção: Andrew Eaton, Eric Fellner, Brian Grazer, Ron Howard, Peter 

Morgan, Brian Oliver.  

Música: Hans Zimmer.  

Fotografia: Anthony Dod Mantle. 

Edição: Daniel P. Hanley, Mike Hill.  

Escolha do elenco: Nina Gold.  

Design de Produção: Mark Digby. 

Direção de arte: Katrina Mackay, Patrick Rolfe, Chris Wyatt. 

Decoração do set: Michelle Day 

Figurino: Julian Day  

[...] 
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 (INTERNET MOVIE DATABASE. Rush. Disponível em: < 
https://www.imdb.com/title/tt1979320/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast>. 

Acesso em: 16 nov. 2019).  

Sinopse: Anos 1970. O mundo sexy e glamouroso da Fórmula Um é 

mobilizado principalmente pela rivalidade existente entre os pilotos Niki 

Lauda (Daniel Brühl) e James Hunt (Chris Hemsworth). Eles possuíam 

características bem distintas: enquanto Lauda era metódico e brilhante, Hunt 

adotava um estilo mais despojado, típico de um playboy. A disputa entre os 

dois chegou ao seu auge em 1976, quando ambos correram vários riscos 

dentro do cockpit para que pudessem se sagrar campeão mundial de Fórmula 

Um. (ADOROCINEMA. Rush – No Limite da Emoção. Disponível em: 

<http://www.adorocinema.com/filmes/filme-195370/>. Acesso em: 16 nov. 

2019). 

 

 

Nessa película, as cenas de corrida foram gravadas nos próprios autódromos 

para dar mais autenticidade à história que o diretor pretendia contar aos espectadores, 

além disso, é revelado que grande parte dos aspectos dentro do filme estava de acordo 

com o mesmo Niki Lauda do qual iriam representar no cinema, sendo este quem 

escolheu o ator Daniel Brühl para interpretá-lo na adaptação cinematográfica. O grande 

foco dos relatos, tanto do diretor quanto da equipe técnica e complementado pelos 

atores principais, foi na busca incessante pela autenticidade e fidedignidade de cada 

quadro da obra com relação aos fatos em que eram baseados, pois foram levadas em 

consideração as personalidades dos atores e semelhança com os personagens reais os 

quais iriam interpretar, e inclusive o uso de carros da época e toda ambientação 

construída para ficar o mais parecido com a sensação original do esporte que é a 

Fórmula Um. Conforme mencionado anteriormente, Cruz Mundet afirma que um 

documento autêntico é aquele que pode provar que é o que pretende ser.  
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Figura 5: Gravação de uma das cenas de corrida do filme. 

 

Fonte: The Will to Win – The making of Rush. HALASZ, Gabor. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vKMHXmWvQXA&list=PL23jdGyWNZM4JKVd

4-a8zqHCd7ulA7tqe&index=42&t=3s. Acesso em: 16 nov. 2019.  

 

 

Houve presença constante do rolo B de filmagem no making of analisado, o que 

acabou mostrando que tal ferramenta está acessível, pode ser localizado, recuperado, 

apresentado e interpretado, conforme a característica que Cruz Mundet (2011) define 

como o manejo (ou a gerenciabilidade) do documento. Foram encontrados mais de 13 

minutos de filmagem do mesmo no Youtube, apresentando takes que foram utilizados 

no making of e que podem ser usados em outros meios de divulgação do filme, contanto 

que devidamente autorizado pelo estúdio. 
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Figura 6: B-roll footage de uma das cenas da película. 

 

Fonte: Rush: Behind the Scenes Part 1 of 2 (Broll). ScreenSlam. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=O9rXBZq63Vg&list=PL23jdGyWNZM4JKVd4-

a8zqHCd7ulA7tqe&index=42. Acesso em: 16 nov. 2019. 

 

O terceiro e último filme analisado será apresentado no próximo item, é 

“Titanic”, escrito e dirigido por James Cameron, lançado em 1997 e uma produção 

americana da Paramount Pictures, 20th Century Fox e Lightstorm Entertainment. 

 

c) MAKING OF “TITANIC” 

 

O último filme é inspirado em fatos reais, sendo estes o naufrágio do RMS 

Titanic entre a madrugada de 14 para 15 de abril de 1912, e, nas palavras do diretor, um 

“Romeu e Julieta” no mar, película mundialmente conhecida e aclamada por muitos 

críticos de cinema e pelo público em geral foi um sucesso de bilheteria na época de seu 

lançamento (se tornando o primeiro filme a arrecadar um bilhão de dólares no mundo) e 

relançamento (vindo a se tornar o segundo a chegar aos dois bilhões de dólares mundo 

afora). Protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, além de outros 

conceituados atores como Kathy Bates e Gloria Stuart, venceu e foi indicado a inúmeros 

prêmios, figurando entre os mais prestigiados seus onze Óscares de quatorze indicações, 
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ambos sendo recordes de números, além de quatro Globos de Ouro e oito BAFTA 

Awards. A seguir, sua ficha técnica e sinopse: 

 

Ficha técnica: 

Título original: Titanic 

Direção: James Cameron. 

Roteiro: James Cameron.  

Produção: James Cameron, Jon Landau.  

Música: James Horner.  

Fotografia: Russell Carpenter. 

Edição: Conrad Buff IV, James Cameron, Richard A. Harris.  

Escolha do elenco: Mali Finn.  

Design de Produção: Peter Lamont. 

Direção de arte: Martin Laing, Charles Dwight Lee. 

Decoração do set: Michael Ford. 

Figurino: Deborah Lynn Scott.  

[...] 

 (INTERNET MOVIE DATABASE. Titanic. Disponível em: < 
https://www.imdb.com/title/tt0120338/fullcredits?ref_=ttawd_ql_dt_1>. 

Acesso em: 16 nov. 2019).  

Sinopse: Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) é um jovem aventureiro que, na 

mesa de jogo, ganha uma passagem para a primeira viagem do transatlântico 

Titanic. Trata-se de um luxuoso e imponente navio, anunciado na época 

como inafundável, que parte para os Estados Unidos. Nele está também Rose 

DeWitt Bukater (Kate Winslet), a jovem noiva de Caledon Hockley (Billy 

Zane). Rose está descontente com sua vida, já que sente-se sufocada pelos 

costumes da elite e não ama Caledon. Entretanto, ela precisa se casar com ele 

para manter o bom nome da família, que está falida. Um dia, desesperada, 

Rose ameaça se atirar do Titanic, mas Jack consegue demovê-la da ideia. 

Pelo ato ele é convidado a jantar na primeira classe, onde começa a se tornar 

mais próximo de Rose. Logo eles se apaixonam, despertando a fúria de 

Caledon. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic se choca 

com um iceberg, provocando algo que ninguém imaginava ser possível: o 

naufrágio do navio. (ADOROCINEMA. Titanic. Disponível em: < 
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-5818/>. Acesso em: 16 nov. 

2019). 

 

 

James Cameron é sinônimo de perfeccionismo, visto que reconstruiu parte do 

navio no set de filmagem, além de miniaturas do transatlântico no fundo do mar, já em 

estado de deterioração e também montou novamente áreas do barco, como a Grande 

Escadaria, os quartos, a cabine do capitão, entre outros, tudo com o auxílio das plantas 

originais, de historiadores, engenheiros especializados em construções marítimas 

antigas, além dos documentos de grandes personagens que realmente existiram dentro 

do navio, como a “inafundável” Molly Brown (Kathy Bates), passageira sobrevivente 

do naufrágio, e o engenheiro chefe Thomas Andrews (Victor Garber). Para tal feito de 

replicar o Titanic, o mesmo utilizou de câmeras subaquáticas e foi um dos tripulantes de 

uma expedição exploratória do navio. A realização da obra não só potencializou as 

pesquisas e uma renovação do interesse histórico no transatlântico, como também 
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ajudou nos avanços das filmagens subaquáticas em navios e outros transportes 

marítimos. Ele ainda viria, em 2003, a lançar o documentário Ghost in the Abyss, 

realizando novamente gravações no barco afundado e um relançamento em 3D do 

clássico de 1997, no ano de 2012, onde se completaram 100 anos do naufrágio. 

Tais informações fornecidas talvez não fossem de conhecimento das pessoas se 

as mesmas não estivessem presentes e narradas no making of de mais de uma hora de 

duração, o que demonstra aspectos de organicidade, visto que esse documento possui 

vínculo arquivístico com os registros do próprio filme, das gravações e depende dos 

outros documentos correlatos à obra para ter valor probatório. Também é possível, 

refletindo que não tenha tido um roteiro elaborado, pode se observar naturalidade, uma 

vez que, por mais que o making of seja montado como uma forma de divulgação da 

película, seu conteúdo surgiu naturalmente, ou seja, as filmagens, as entrevistas, tudo 

que o constituiu não foi criado intencionalmente, nasceu do próprio período de gravação 

do filme.  

 

Figura 7: Comparação entre a filmagem original no fundo do mar e a filmagem das miniaturas 

construídas para o filme. 

 

Fonte: Titanic – Behind the Scenes. ÖZBEK, Murat. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=IGy4LGbLfo0&list=PL23jdGyWNZM4JKVd4-

a8zqHCd7ulA7tqe&index=16. Acesso em: 16 nov. 2019. 
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Figura 8: Miniatura dos destroços do Titanic construída no set. 

 
Fonte: Titanic – Behind the Scenes. ÖZBEK, Murat. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=IGy4LGbLfo0&list=PL23jdGyWNZM4JKVd4-

a8zqHCd7ulA7tqe&index=16. Acesso em: 16 nov. 2019. 

 

Figura 9: Parte do navio construída para a cena do naufrágio. 

 

Fonte: Titanic – Behind the Scenes. ÖZBEK, Murat. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=IGy4LGbLfo0&list=PL23jdGyWNZM4JKVd4-

a8zqHCd7ulA7tqe&index=16. Acesso em: 16 nov. 2019. 
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Por fim, o próximo e último tópico apresentará a conclusão que foram obtidas a 

partir da análise do objeto de estudo. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A partir das informações explicitadas no decurso da pesquisa, pode-se afirmar 

que há muito trabalho a ser feito no que diz respeito à especificação de documentos 

audiovisuais, na medida em que ainda existem dúvidas na conceituação do mesmo, 

debatendo-se sobre os seus elementos, se é um registro com imagem em movimento e 

som interligados, ou se podem apresentar apenas os fotogramas sem a presença sonora, 

o que acaba por colocar em dúvida se os filmes silenciosos podem ser considerados 

como audiovisuais. Além disso, é importante ressaltar que as outras nomenclaturas mais 

gerais pelas quais o mesmo é conhecido, isto é, documento filmográfico e documento 

cinematográfico, não solucionaram os problemas que havia anteriormente, pois as 

definições presentes desses não foram percebidas mudanças significativas quanto o 

objeto. 

Isso leva a outra questão, que está relacionado à falta de pesquisa na área da 

Arquivologia sobre o gênero documento audiovisual. Conforme foi anteriormente 

discutido, mesmo havendo um aumento nos trabalhos, ainda são poucas as análises 

extensas e completas que venham a acrescentar positivamente o desenvolvimento da 

“Arquivística Audiovisual” (termo usado pelo entrevistado A).  

Quanto ao objeto de estudo, ou seja, o making of das obras cinematográficas, 

vimos o quão importante o próprio é para a área do cinema, pois é uma produção 

sistemática nos estúdios internacionais e existe há um bom tempo na indústria, sendo 

consolidado e preservado no mundo afora. Todavia, a realidade brasileira encontra-se 

um pouco aquém do esperado, pois na entrevista realizada com o entrevistado A, relatou 

que só para filmes comerciais brasileiros que o making of é feito, e mesmo assim, não 

são todos os estúdios que os preservam, muitas vezes nem possuem o conhecimento de 

que as cinematecas os guardam em seu acervo e que têm o interesse na guarda deles, 

indicando que apenas o viés publicitário é visto pelas empresas cinematográficas do 

Brasil, deixando de lado o potencial informativo que existe em um documento como o 

making of. Conforme relatado na entrevista, um registro desse tipo auxiliaria em várias 

formas de preservação, além de ajudar a fazer uma descrição completa do filme dentro 

do acervo, pois fatores que não são perceptíveis apenas assistindo à obra podem ser 

identificados no documento que apresenta como foi o processo de produção da película, 

a exemplo do padrão de cores, em qual bitola fora filmada (aspecto de suma 
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importância, ao passo que uma restauração errônea desse pode danificar a forma como 

se assiste ao filme), entre outros. 

A partir das análises feitas nos making of das películas selecionadas para 

complementar a pesquisa, observou-se características identificadas nos documentos 

arquivísticos, tais como organicidade, o valor probatório que Bellotto (2006) discorre 

sobre, além das funções de compreender, identificar, lembrar e provar que Delmas 

(2010) defende em seu livro. Também foi possível ver o aspecto da autenticidade que 

Cruz Mundet (2011) define e a naturalidade que foi explicitada por Duranti (1994). 

Contudo, ainda é cedo para dizer que o making of de um filme é um documento 

de arquivo, pois ainda são necessárias mais discussões, pesquisas e certezas dentro da 

área da Arquivística principalmente no que tange o documento audiovisual (ou 

filmográfico, ou cinematográfico), mesmo que o entrevistado A tenha afirmado que o 

mesmo é um documento de arquivo muito importante para entender os processos de 

criação de uma película, sendo fortalecido pelas figuras anteriormente apresentadas, 

mostrando particularidades na produção de cada filme, levando a um entendimento 

maior dos efeitos visuais, cenografia e efeitos práticos que foram utilizados nos 

mesmos. 

Quanto ao objetivo geral, isto é, compreender a natureza do making of como um 

possível documento arquivístico considerando sua espécie documental no gênero 

audiovisual, pode se dizer que tal como é preciso levantar mais estudos e pesquisas 

sobre a Arquivística Audiovisual, é de grande importância que se continuem as 

observações não só sobre o making of, como também de toda documentação correlata 

dos filmes, e também mais análises precisam ser realizadas para especificar se esse 

documento seria uma espécie ou um tipo documental, pois somente com este trabalho 

não se definiria algo totalmente concreto. 
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