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Apresentação
O projeto Coisas que Perdemos no Fogo surge com a neces-

sidade de fortalecer e resguardar o setor audiovisual, trabalhando 
as linguagens a fim de compreender de que modo preservamos 
a cultura e de que modo devemos ressignificar a experiência do 
espectador. Trabalhando com os temas memória, linguagem e 
afetos, o projeto desenvolve uma pesquisa sobre documentação, 
preservação e construção de imaginário sobre a história do cinema 
brasileiro.

Discutimos as políticas públicas de preservação audiovisual, 
além de propor iniciativas coletivas para se pensar uma alternativa 
para resguardar – material e imaterialmente – os produtos cinema-
tográficos e audiovisuais brasileiros. A partir de uma inquietação 



em relação ao atual cenário cultural, promovemos aqui um atra-
vessamento afetivo, indo ao encontro da memória e do imaginário 
cultural em relação ao cinema nacional. Reconhecemos e exter-
nalizamos a potência da linguagem, alcançando pessoas diversas 
através da experiência imersiva em cada ação desse projeto.

Em parceria com a Cinemateca do Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, acessamos materiais do acervo cinematográfi-
co nacional e elaboramos esse e-book informativo sobre preser-
vação audiovisual, de forma a atingir toda a rede de espectado-
res e amantes da sétima arte. Com grande preocupação com as 
questões relativas à democratização do acesso, reconhecemos 
na Cinemateca uma instituição de fomento às artes, em especial 
o cinema, e que promove com frequência atividades culturais a 
fim de trazer reflexões sobre o fazer artístico e seus modos de 
(r)existência.



Contextualizando

As artes, em geral, sempre foram, por si só, um tema com-

plexo para discussões. O fazer artístico é frequentemente ques-

tionado, a ideia de autoria e genialidade/originalidade da obra é 

sempre colocada em pauta. Durante um longo período, as artes 

tinham um status de genialidade e dom natural do homem. Aqui 

fazemos menção a Walter Benjamin em seu livro A obra de arte 

na era da reprodutibilidade técnica (2014). Segundo o autor, no 

tempo da pós-revolução industrial, toda a ideia de autoria de uma 

obra se desfaz ou, pelo menos, entra em crise. A partir do momen-

to que se cria uma maneira de reprodução e cópia de um arquivo 

ou produto original, o significado e conceito de obra é questiona-
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do e modificado. É nesse momento histórico que a fotografia e o 

cinema surgem, trazendo novas possibilidades ao fazer artístico e 

tornando complexa a ideia de legitimidade.

Para o audiovisual, na área de preservação e memória, anali-

samos todo o material filmográfico e o que está em torno da obra, 

inclusive toda a documentação correlata. É necessário pensar no 

estado físico da obra, entender como aquele filme funcionava, 

onde e como era exibido, quais formatos e suportes estavam en-

volvidos etc. Para complementar toda a pesquisa para o proces-

so de conservação de um material filmográfico, também é preciso 

buscar informações paralelas e significativas para o processo de 

produção, exibição e distribuição de um filme. Sendo assim, todo 

material é passível de análise para o arquivista, desde o roteiro ao 

cenário, figurino ou cartaz do filme.

Na tentativa de organizar e legitimar o processo de conser-

vação, cria-se a demanda de uma legislação para regulamentar 

a profissão e que promova fomento à pesquisa, à preservação e 

à promoção de acesso a esse conteúdo. Neste momento a ideia 

de obra se coloca em outro lugar legal: obra audiovisual é toda 

aquela que cria a impressão de movimento, com ou sem som e 

independentemente do modo de captação, suporte, veiculação, 

reprodução, transmissão e difusão. O conceito de obra neste con-

texto é essencial para catalogação, pois cada etapa do processo se 
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diferencia significativamente de outros produtos como livros, por 

exemplo. Entender que o conceito de obra audiovisual depende 

de um processo com vários segmentos de pesquisa relacionados 

a todas as etapas (produção, exibição, distribuição e recepção) de 

criação e promoção do produto final é o ponto chave e o princípio 

para compreender a ideia de preservação e memória.



Preservação Audiovisual:  
O Que Isso Significa?

Audiovisual é um termo amplo e transmidiático, podendo 
significar filmes, TV, games, web ou documentos sonoros. Para 
entender todo o processo é necessário compreender que um do-
cumento isolado não faz sentido, ele só traz significado a partir do 
momento que está em relação: aqui ele passa a ter uma função. 
Para ser conservado, o documento precisa ter um conjunto de in-
formações e compreensão do suporte em que se encontra.

O critério cinematográfico básico para catalogação é o con-
ceito de obra, mas é importante lembrar que há diversos mate-
riais adjacentes ao filme que compõem esse documento histórico 
(obra). Desse modo, um arquivo audiovisual precisa contemplar e 
vincular todos esses elementos.
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A arquivística audiovisual tem seus próprios conceitos e ter-
minologia, no entanto, ainda não há unidade geral, de forma que 
termos são usados com pouca consideração em relação à precisão. 
Isso faz com que a comunicação não seja sempre clara. Além dis-
so, não há uma definição simples e clara para “arquivística audio-
visual”, são várias conotações e compreensões diferentes. Os pró-
prios termos têm vários significados diferentes; a palavra arquivo, 
por exemplo, pode se referir a um prédio ou parte de um prédio 
em que documentos públicos são guardados e organizados; ou um 
local digital, como uma pasta de computador, em que documen-
tos do computador são guardados – entre outros significados.

A arquivística audiovisual é um campo que compreende to-
dos os aspectos do cuidado e recuperação de documentos audio-
visuais, a administração de locais onde os documentos estão, e a 
organização responsável por realizar essas funções. Sua origem é 
de múltiplos ambientes institucionais. Sem alternativas, é natural 
que os responsáveis pela atividade vejam e interpretem seu tra-
balho do ponto de vista de suas próprias disciplinas e instituições 
próximas. Essas disciplinas incluem museologia, biblioteconomia, 
arquivologia, história, física e química, administração e as habi-
lidades técnicas dos campos da transmissão audiovisual, filme e 
captação de áudio. Além disso, não há treinamento formal espe-
cífico para capacitar profissionais do setor, como cursos universi-
tários e afins.
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O conhecimento necessário é diverso. História da mídia au-
diovisual; conhecimento das tecnologias de gravação de diver-
sas mídias audiovisuais; coleção e gerenciamento de estratégias 
e políticas; base tecnológica para preservação e acesso; história 
da arquivística audiovisual; física e química básica relacionados à 
mídia; e conhecimento de história contemporânea. A preservação 
é um conjunto de práticas que devem ser realizadas constante-
mente a fim de garantir o acesso aos documentos audiovisuais a 
longo prazo.

A ideia de preservação não pode parecer vaga. Assim, cabe 
ressaltar o que é preservar, na prática, e quais serão as dificulda-
des inerentes a esse trabalho para salvaguardar os filmes.

Preservar filmes significa coletar, identificar, documentar, 
estabilizar, recuperar fisicamente, restaurar técnica e este-
ticamente, transferir para novos suportes de guarda, con-
servar, catalogar, difundir e disponibilizar para consul-
ta permanente, entre outras tarefas associadas. Mesmo 
longe do ideal, este trabalho pode ter uma enorme influên-
cia na vida de uma comunidade e mesmo de uma sociedade.  
(HEFFNER, 2001, s.p.).

O que Hernani Heffner destaca é de enorme relevância para 
que se compreenda o que é preservação, pois ele divide em dois 
eixos básicos, que não são excludentes ou antagônicos, apenas 
diferentes entre si. Existem algumas atividades de teor técnico, 
fundamentais para a atividade de preservação, que manterão os 
filmes em estados relevantes de exibição e em espaços seguros, 



12

para que não se deteriorem. Além disso, também há os ganhos 
culturais que as atividades preservacionistas podem oferecer para 
a sociedade. 

A proposta de guarda dos filmes educacionais é mais uma 
entre os ganhos culturais que a preservação audiovisual pode pro-
porcionar, como registro de propostas no campo da educação. 
Afinal, quaisquer propostas educacionais fatalmente irão se apro-
ximar da área de cinema e educação. Por exemplo, o educador 
Jorge Larrosa Bondía, que é uma figura relevante nos pensamen-
tos de educação atualmente e que, há pouco tempo, começou a 
ser considerado nos estudos de cinema e educação. A preserva-
ção, então, vai além da salvaguarda dos filmes educacionais, por-
que ela deve persistir como algo físico e material de uma época, 
com a possibilidade de fácil acesso por muitos anos.

Preservação é a totalidade de operações necessárias para 
assegurar o acesso permanente a documentos audiovisu-
ais no maior grau de sua integridade. Ela pode englobar um 
grande número de procedimentos, princípios, atitudes, equi-
pamentos e atividades. A preservação engloba a conservação 
e a restauração de suportes, a reconstituição de versões ori-
ginais; a copiagem e o processamento do conteúdo visual e/
ou sonoro; a digitalização para a criação de cópias com fina-
lidade de acesso ou preservação; a manutenção dos suportes 
em condições adequadas de armazenamento; a recriação ou 
emulação de procedimentos técnicos obsoletos, de equipa-
mentos e de condições de apresentação; a pesquisa e a co-
leta de informações para levar a bom termo essas atividades. 
(EDMONDSON, 2017, p. 23).
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Há, certamente, características próprias de atuação nos es-
paços de guarda em diferentes regiões do mundo. O pensamento 
a respeito da preservação audiovisual não é algo estanque e ganha 
contornos conforme aspectos políticos, sociais, econômicos, en-
tre outros, de cada país.

Os arquivos de filmes foram propostos originalmente neste 
sentido (de repositório histórico), mas como repositórios ende-
reçados ao futuro, assim como a Educação. Talvez por isso, no 
Brasil, outrora um país paupérrimo e com enormes desafios de 
modernização e de inclusão à sua frente, escolas e educadores 
se preocupassem desde muito cedo em formar filmotecas e em 
instrumentalizar o cinema para fins pedagógicos. (HEFFNER, 
2014, p. 327).

O que se estabelece, porém, são as atividades básicas da 
profissão, que atua com medidas específicas para o melhor apro-
veitamento dos materiais, a fim de salvaguardar, à medida que os 
anos passem e as obras cinematográficas, que podem alçar outras 
perspectivas na memória social do público.



Sobre o Material Fílmico
Para um arquivista, entende-se como "suporte" o material 

para o registro, como fita magnética, película, disco óptico, DVD, 
Blu-ray, CD. Entende-se como componente todo o grupo de su-
porte, que se torna um grupo único: vários rolos de filme formam 
um grupo único, que é o longa produzido.

A película
Uma película cinematográfica é formada por fotograma (fra-

me), perfurações, pista de som e numeração de borda. O fotogra-
ma é onde a imagem se fixa e é armazenada. Já as perfurações 
são furos que existem dos dois lados na superfície do filme e que 
facilitam o transporte do filme na câmera e no projetor. A pista de 
som é um espaço transversal em uma das laterais do filme, entre 
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o fotograma e as perfurações, e é destinado à informação sonora. 

Pode haver uma ou mais pistas de som ótico ou de som magnético. 

A numeração de borda é formada por números impressos em uma 

das bordas da película, os quais servem para ajudar na montagem 

do filme. De modo geral, uma película é formada pelo suporte - 

um plástico que sustenta o filme - e a emulsão, que é onde se for-

ma a imagem (grãos de prata no filme preto e branco e corantes 

no filme colorido).

Historicamente, houve três tipos principais de película usa-

dos (suporte): nitrocelulose (nitrato de celulose), acetato de celu-

lose (triacetato de celulose, diacetato de celulose, propionato de 

acetato de celulose e butirato de acetato de celulose) e poliés-

ter (tereftalato de polietileno [PET] - Nome comercial da Kodak:  

ESTAR).

Todos os plásticos são sujeitos à degradação por meios físi-

cos ou químicos e, portanto, películas cinematográficas não são 

exceção. Películas degradadas podem danificar fotogramas indivi-

duais ou filmes inteiros. Nitrocelulose é conhecido por ser um meio 

instável – se mal preservado, pode deteriorar muito rápido. Por 

causa da sua química instável, acaba por soltar ácido nítrico, que 

acelera a decomposição. Nos últimos estágios da decomposição 

celuloide, a película torna-se uma substância suscetível à auto-

combustão, que, como pólvora, pode ameaçar arquivos inteiros. 
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Da mesma forma, película de triacetato também é vulnerável 
à degradação. Por causa da bitola pequena, donos de filmes casei-
ros muitas vezes descobrem que a película está encolhida e frágil 
a ponto de tornar o filme impossível de assistir em poucos anos. 
Em geral, o acetato quebra-se para ácido acético, de forma que há 
uma aceleração irreversível da degradação. 

O resultado do ácido acético solta um forte cheiro de vina-
gre, o que levou a comunidade arquivística a nomear o processo 
de “síndrome do vinagre”. Hoje, sabe-se que o nitrato é mais está-
vel que o acetato. Poliéster é mais moderno e muito mais estável 
– feito para durar centenas de anos se armazenado propriamente. 
Os plásticos sintéticos acumulam eletricidade estática e são mais 
resistentes: não rasgam ou dobram, embora, por outro lado, se 
estirem. São também mais estáveis frente à água e à ação micro-
biológica.

A bitola
A bitola do filme é uma propriedade física da película e que 

define sua largura. Tradicionalmente, os principais filmes em uso 
são 8 mm, 16 mm, 35 mm e 65/70 mm (nesse caso 65 mm para 
o negativo e 70 mm para a cópia de exibição, os cinco milímetros 
extra são para a trilha sonora magnética). Houve outros tipos de 
bitola anteriormente, como o 9,5 mm, e muitos outros de 3 mm 
até 75 mm. A bitola determina uma parte do formato do filme.

O formato do filme inclui padrões de captura de imagem e 
projeção. É a definição técnica de um conjunto padrão de caracte-
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rísticas de captura de imagem na película, tanto para stills quan-
to para filmagem. As principais características são seu tamanho e 
forma. No caso do filme, o formato também pode incluir parâme-
tros de áudio (embora não seja usual). 

Uma mesma bitola pode ter formatos diferentes. Vale men-
cionar que a imagem captada é sempre um pouco maior que a 
imagem projetada e as regras que condicionam as proporções que 
dão as referências para as telas de exibição são o formato da tela 
do filme, por exemplo 1:1,33 (janela silenciosa), 1:1,37 (janela pa-
drão sonora ou acadêmica), 1:1,66 (panorâmico europeu), 1:1,85 
(panorâmico americano) ou o 1:2.35 (scope).

Os negativos
O negativo original da imagem é a película na tradicional câ-

mera de película que captura a imagem original. É desse filme que 
todas as cópias são feitas. O negativo original editado é copiado 
para criar um positivo de segurança que pode ser usado como có-
pia segura para criar um negativo utilizável. A partir do negativo 
original, com as luzes corretas aprovadas pelo Diretor de Fotogra-
fia na cópia 1, faz-se o interpositivo ou máster. Isto é, uma segun-
da cópia positiva a fim de preservar o negativo original.

A partir deste interpositivo (ou máster), usando o mesmo 
material intermediário, obtém-se o internegativo, que substitui o 
negativo original. Isto é, o internegativo é o filme negativo de baixo 
contraste utilizado geralmente em laboratório para a obtenção de 
nova geração de imagem.
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O negativo original da câmera é considerado importante e 
delicado demais para ser usado nos processos além do necessá-
rio, já que a cada etapa corre-se o risco de degradar cada vez mais 
a qualidade do negativo ao riscar a emulsão. Os interpositivos e 
internegativos são considerados as primeiras versões do filme ter-
minado e colorido e são quase sempre usados para transferir para 
vídeo ou novas restaurações de filme. O negativo original normal-
mente é usado como último recurso no caso de todo o material 
intermediário ter sido danificado ou perdido.

Atenção: quanto mais emendas tem um filme, pior é o ma-
terial ao pensarmos em preservação. No caso do som, o processo 
é um pouco diferente da imagem: era desenvolvido em suportes 
magnéticos, diferentes do fotoquímico. Ou seja, quando a infor-
mação era transferida para o fotoquímico, gerava um único ma-
terial sem emendas. Desse modo, o material intermediário é uma 
vantagem, justamente por não possuir emendas.

Desde os anos 1990, com o advento do digital, não é comum 
a prática de preservação com os negativos originais, pois o po-
sitivo é transferido para o computador para o processo de mon-
tagem. Assim, caso o filme volte para o fotoquímico (transfer), é 
gerado o material intermediário para que sejam feitas as cópias 
- este material é a matriz do filme.



Condições para realizar 
uma boa preservação

 Já entendemos que um arquivo audiovisual precisa contem-

plar e vincular diversos elementos adjacentes ao filme para com-

por o que chamamos de obra cinematográfica.

Desse modo, o primeiro passo para a catalogação e seguran-

ça do filme é saber qual o material (nitrato, acetato ou poliéster) do 

qual a película é feita, para, assim, separar os ambientes de cada 

rolo ou componente. A separação é feita por suportes, um critério 

dos critérios de arquivamento. A atenção deve ser voltada para a 

ventilação, temperatura e umidade do local. É importante lem-

brar que, em geral, todos os modelos de preservação audiovisual 

foram escritos e pensados no clima europeu e norte-americano e, 



20

enquanto brasileiros, é essencial que se compreenda as diferenças 
climáticas. A estabilidade do material é o segredo para eficácia do 
procedimento, ou seja, não adianta apenas criar as condições para 
a reserva técnica sem a possibilidade de mantê-las desse modo.

Um critério para o arquivista é fazer a separação, por forma-
to, de todo material. Em seguida, é necessário fazer toda a identi-
ficação e higienização do material, para depois fazer a preparação 
do material para conservação e uso (projeção, copiagem e teleci-
nagem). Após o processo de conservação, faz-se ainda uma revi-
são rigorosa. O revisor observa tudo da mesa enroladeira e inter-
fere quando necessário para não estragar o filme. Esse profissional 
tem que tomar cuidado com cada situação da película, analisar 
se tem picote, perfuração rompida ou estalada e, enfim, notificar 
como estão as condições do filme.

A catalogação pode demorar anos, pois depende do estado 
físico da obra. Deve-se estabelecer as origens do material, verifi-
car integridade do que se recebe e estuda, compreender o estado 
e informações do passado e desenvolvimento moderno dos modos 
de produção audiovisual. Todavia, entende-se que preservação é 
um processo: nenhum filme está preservado ou salvo, ele deve ser 
revisado constantemente, fazendo manutenção e readaptando 
suas propriedades físicas e químicas às condições do tempo atual.



A Preservação 
Audiovisual Digital

Levar em consideração a preservação, de forma geral, é 
importante, assim como conhecer os processos da preservação 
audiovisual desde o início do século XX à contemporaneidade. 
Contudo, é relevante destacar que, há poucos anos, cresceu ex-
ponencialmente a possibilidade de acesso a equipamentos cine-
matográficos, devido à facilidade do digital. 

Faz-se primordial, dessa forma, destacar que os filmes que 
estão sendo produzidos nesses últimos anos e os que ainda serão 
produzidos, nos próximos anos, serão em arquivos digitais, sobre 
os quais se tem pouco conhecimento em relação às condições de 
preservação e ao modo como foram assimilados pelos espaços de 
guarda e pelos profissionais que atuam nos mesmos espaços. Não 
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há muitas considerações sobre a preservação de materiais digitais 
por um motivo muito simples: são suportes novos, sobre os quais 
ainda não se tem conhecimento de causa que explique as melho-
res formas de guarda desses arquivos. 

Há uma grande diferença para as películas cinematográficas, 
por exemplo, que foram utilizadas no final do século XIX e que se 
mantiveram como principal forma de produção por todo o sécu-
lo XX. Mesmo com mudanças graúdas em sua composição – que 
começou em suporte de nitrato de celulose, que passou para o 
acetato de celulose e, posteriormente, para o poliéster – o conhe-
cimento sobre a preservação de películas fílmicas e suas possi-
bilidades de guarda se difundiu ao longo do tempo, o que é justo 
pensar que vai acontecer com os materiais digitais. Todavia, esse 
é um período de entressafra. 

Se os filmes em digital já são maioria, não são a totalidade do 
que está nas salas de cinema. Por exemplo, Dunkirk (2017), dirigi-
do por Christopher Nolan. O cineasta inglês, que pode ser consi-
derado um dos principais nomes do cinema contemporâneo, por 
ter conseguido criar obras para um grande público e, ao mesmo 
tempo, por ter construído uma visão autoral do cinema, fez seu 
filme em película, na bitola 70mm, embora o trabalho tenha sido 
convertido para o digital, a fim de facilitar a exibição em diversas 
salas de cinema que trabalham exclusivamente com o digital. Ape-
sar disso, a preservação do filme é feita em película, conforme a 
sua proposta de produção.
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Retomando a questão digital, esse é um caminho sem volta, 

que os preservadores audiovisuais terão de trabalhar para manter 

as obras em bom estado facilitando o acesso posterior às mes-

mas. E mesmo que haja a possibilidade de copiar a informação 

do suporte digital para a película, essa não é, necessariamente, a 

melhor opção. A preservação digital combina políticas, estratégias 

e ações para assegurar o acesso de conteúdos convertidos ou pro-

duzidos digitalmente, a despeito dos desafios de falhas de mídias 

ou de mudanças tecnológicas. 

 O objetivo da preservação digital é a apresentação acu-

rada de conteúdos autenticados ao longo do tempo. Entretanto, 

por razões históricas, a expressão tem sido amplamente utilizada, 

mesmo por arquivistas, simplesmente como sinônimo de repro-

dução ou duplicação. Infelizmente, isso tende a reforçar a ideia 

errônea segundo a qual a reprodução analógica ou digital de um 

suporte em perigo coloca um ponto final na questão, quando na 

verdade é apenas uma primeira etapa. A preservação não é uma 

operação pontual, mas uma tarefa de gestão que não acaba nun-

ca. A manutenção a longo prazo da integridade dos registros ou 

dos filmes - quando sobrevivem - depende da correção e do rigor 

da política de preservação levada a cabo ao longo dos anos por 

sucessivos gestores. Nunca se termina de preservar uma obra; na 

melhor das hipóteses, ela está sempre em processo de preserva-

ção (EDMONDSON, 2017).
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Em relação ao formato digital, no Brasil, ainda há a pergunta 

de como começamos a preservar uma obra, inclusive, ao notarmos 

que há pouquíssimos espaços de guarda dedicados aos materiais 

digitais. E, esses que existem, são espaços que estão ampliando 

as suas funções, afinal, já trabalham com película cinematográfica 

e passam a salvaguardar também os arquivos digitais.

DVDs como suporte de preservação?
Analisando as ações preservacionistas, cabe ponderar a utili-

zação de DVDs como suporte para as obras cinematográficas. Isso 

porque o sentido de preservar leva em consideração o suporte ori-

ginal com o qual a obra foi concebida, por exemplo, um filme pro-

duzido em película de 16 mm, suporte incomum para o mercado 

cinematográfico profissional que tinha como padrão a película de 

35 mm para a exibição de filmes nas salas de cinema comerciais 

em todo o mundo, mas, por qualquer razão, a equipe criativa de 

um filme decidiu rodar com a bitola de 16 mm é nesse formato que 

o filme deve ser preservado, considerando sua elaboração original 

para acesso total a obra como fora concebida. 

A preservação será entendida como o conjunto dos procedi-

mentos, princípios, técnicas e práticas necessários para a manu-

tenção da integridade do documento audiovisual e garantia per-

manente da possibilidade de sua experiência intelectual.
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O propósito de preservação tem três dimensões: garantir que 
o artefato existente no acervo não sofra mais danos ou altera-
ções em seu formato ou em seu conteúdo; devolver o artefato à 
condição mais próxima possível de seu estado original; possibi-
litar o acesso a ele de uma forma coerente com a que o artefato 
foi concebido para ser exibido e percebido (SOUZA, 2009, p. 6)

Inclusive, entende-se como a forma mais adequada da pre-
servação audiovisual, priorizar o máster, pois seria, de fato, o su-
porte original de guarda, ao invés das várias cópias que segundo 
Souza (2009, p. 6) “podem ser conservadas como material de ar-
quivo, mas foram feitas para a exibição pública do filme” e vão 
para as salas de cinema. Elas são, invariavelmente, danificadas 
por diversos fatores externos e ficam mais expostas a contamina-
ções que irão obstaculizar os trabalhos destinados à preservação 
da obra.

O Máster é um filme positivo com a versão final e acabada de 
um filme (imagem e/ou som) destinado não à exibição, mas sim 
à duplicação, ou copiagem. Trata-se de uma matriz positiva 
de segunda geração. Uma observação mais atenta da imagem 
poderá diferenciar a cópia do máster pela sua qualidade foto-
gráfica. O máster de boa qualidade, por ser uma matriz de du-
plicação, deve ter um contraste muito baixo, ou seja, não deve 
ter nem regiões de altas luzes, muito claras, nem regiões de 
sombra fechada, muito densa (COELHO, 2001, p. 23).

Caso não haja a possibilidade de realizar a salvaguarda de 
um filme a partir de seu máster, existe a possibilidade de armaze-
nar uma cópia. Esta se tornará uma “cópia de preservação” e, tal 
cópia, não poderá ser utilizada para acesso, mas deverá ser man-
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tida em condições ideais de preservação. Pode parecer uma ideia 

pouco efetiva a possibilidade de formação de acervo em DVDs nas 

escolas como forma de preservação audiovisual, pois é um supor-

te especialmente destinado ao mercado de home vídeo, alteran-

do, assim, o formato original de concepção dos filmes.

Entretanto, os aspectos mais importantes em tal proposta 

são a conservação da memória e o acesso que pode ser ofereci-

do pelo suporte de DVDs, facilitando a formação do conhecimen-

to dos educandos por meio de uma grande quantidade de obras 

cinematográficas. Sem dúvida, profissionais de outras áreas do 

saber também têm objetos de estudos que vão ao encontro da 

proposta de formação das DVDtecas nas escolas como forma de 

garantir a preservação da produção cinematográfica. 

O arquivista canadense Terry Cook (COOK, 1998 apud 
FOSTER, 2010, p. 16) reforça essa ideia quando afirma que “[os 

arquivistas] tornaram-se, assim, construtores muito ativos da me-

mória social. Na verdade, afirmaria até que se tornaram o principal 

agente de formação da memória, sem esquecer das importantes 

contribuições, nessa tarefa, de seus colegas de museus, bibliote-

cas, e cultura material.”

Porém, a despeito da importância do suporte de concepção 

da obra, existe a impossibilidade de manter películas cinemato-

gráficas em qualquer espaço escolar, pois são materiais pesados, 

insalubres, de manuseio difícil e que necessitam de projetores ain-
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da mais pesados e, cada vez mais, difíceis de se encontrar no mer-
cado, além de condições especiais para guarda e manuseio com 
fins de minimizar a deterioração do material. 

Ao contrário dos DVDs que foram produzidos justamen-
te para serem exibidos em aparelhos pequenos que se ajustam 
a qualquer residência familiar e, portanto, também teriam espa-
ço na escola. Foster (2010) afirma que na Cinemateca Brasileira, 
entre os filmes amadores existentes, muitos títulos acabam “fun-
cionando como um álbum de família em movimento” e os DVDs 
fazem parte do acervo que fora depositado na maior instituição 
de guarda de filmes do Brasil. Segundo a mesmo autora, “O acer-
vo de filmes domésticos da Cinemateca Brasileira, de acordo com 
a quantificação feita no dia 23 de julho de 2009, é composto de 
1.075 materiais em película e 1.570 incluindo os materiais em ví-
deo e DVD” (FOSTER, 2010, p. 17).

A despeito de toda a problemática quanto a preservação da 
produção cinematográfica brasileira e da importante contribuição 
das DVDtecas escolares, o que convém, de fato, para as escolas é 
a exibição do material fílmico como objeto pedagógico. Define-se 
filme como

uma série de imagens em movimento fixadas ou armazenadas 
sobre um suporte (qualquer que seja o método de registro e a 
natureza do suporte usado inicial ou posteriormente para isso), 
com ou sem acompanhamento sonoro que, quando projetada, 
dá uma ilusão de movimento (EDMONDSON, 2017, p. 26). 
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As informações contidas nos DVDs disponibilizados para as 

escolas se adequam as definições do autor como objetos fílmicos 

e essa informação que se faz relevante para considerar o cinema 

no espaço escolar, pois como já fora dito, os DVDs são suportes 

relevantes pedagogicamente para o acesso aos filmes nas esco-

las. Desde sua invenção e comercialização na década de 1880, as 

mídias audiovisuais estiveram em contínua evolução, da qual os 

presentes formatos e tecnologia digitais são a mais recente mani-

festação. 

Para preservar os acervos e torná-los acessíveis, os arquivos 

audiovisuais precisam conservar formatos e tecnologia obsoletos, 

se manter em dia com a nova tecnologia e reter as habilidades re-

levantes para a operação de ambas. 

O conteúdo migra para novos formatos para que o acesso seja 
garantido, mas os suportes mais antigos precisam ser conser-
vados por seus valores de artefato e de informação. A ligação 
entre o conteúdo e o suporte (original) pode ser muito significa-
tiva (EDMONDSON, 2017, p. 8).

Em 2001, um projeto de restauração da Riofilme exemplifica 

bem o suporte do DVD como uma possibilidade de gerar maior 

distribuição para obras cinematográficas. O filme de Glauber Ro-

cha Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) foi escolhido para um 

trabalho de restauração direto para o suporte de DVD, privilegian-

do a preservação da informação e diminuindo os custos do que se-
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ria a restauração no próprio negativo do filme, pois iria encarecer 
demais o projeto e poderia não ter o alcance esperado, uma vez 
que não era difícil prever que as salas de cinema comerciais não 
iriam exibir o filme em película e uma parcela muito pequena da 
população teria condições de assistir ao filme restaurado. Sendo 
assim, optou-se pela restauração e, consequentemente, distribui-
ção, direto para o DVD, ou seja, para o mercado de home video.

A política de investimento da Riofilme de distribuição voltada 
para o mercado doméstico foi definidora para o conceito de 
restauração que foi aplicada a “Deus e o Diabo na Terra do 
Sol” (1964). Uma vez que o suporte final seria o DVD, não ha-
via a intenção por parte dos técnicos envolvidos em gerar um 
novo negativo em película após o processo de restauração di-
gital – algo que se tornaria padrão nos projetos subsequentes. 
Ter como destino final um suporte como o DVD traria uma série 
de consequências a respeito do próprio tratamento do som e da 
imagem da obra, uma vez sendo incomparáveis a qualidade de 
ambos em uma sala de cinema e em uma sala doméstica com 
televisor. A intenção dos envolvidos na restauração do filme era 
que este tivesse um bom resultado visual no DVD, e não mais do 
que isso, uma vez que não estavam previstas exibições em salas 
de cinema. Podemos considerar, nesse sentido, que “Deus e o 
Diabo na Terra do Sol” (1964) recebeu uma restauração digital 
stricto sensu, já que não houve um tratamento analógico nos 
materiais em película, justamente por não serem estes os su-
portes finais de exibição (DREER, 2011, p. 53).

Após a relevância do trabalho realizado com os materiais de 
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), surgiram outros projetos de 
preservação, alterando os suportes fílmicos diretamente para os 
DVDs. Diretores como Leon Hirzman, Nelson Pereira dos Santos 
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e Joaquim Pedro de Andrade, por exemplo, tiveram seus filmes 
restaurados devido à alteração de suporte e, consequentemente, 
com nova e maior distribuição e assistência. 

Há o significativo problema de todos esses cineastas serem 
do mesmo grupo cinemanovista que Glauber Rocha e, por isso, 
fazem parte de uma “alta cultura” no cinema brasileiro, o que apa-
renta um menosprezo a outros cineastas que não fazem parte do 
mesmo movimento. De qualquer forma, a possibilidade de ter em 
DVD os filmes restaurados desses diretores, é um grande alento 
para considerar que tais filmes façam parte do universo escolar, 
em detrimento de apenas filmes contemporâneos sejam indicados 
para compor as aulas de cinema na escola. 

A palavra acesso passa a ter grande relevância ao se instigar 
o cinema nas escolas. Afinal, fazer com que educandos se relacio-
nem com obras audiovisuais desde o início do século XX, produ-
zidas especialmente no Brasil, é uma prova evidente da relevân-
cia da preservação audiovisual. Porém, é necessário estar claro 
que esse é um trabalho árduo, especialmente num país em que 
as políticas públicas destinadas à preservação audiovisual são nu-
las. Segundo Heffner (2001, s.p.), “não há legislação específica de 
proteção ao bem cinematográfico brasileiro”, reclamava o autor 
há mais de quinze anos, e a situação continua sem qualquer sinal 
de melhora efetiva. Mesmo com as dificuldades inerentes a falta 
de legislação o autor continua, na mesma obra, a destacar “que a 
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difusão tenha compromisso com a preservação e com o público”, 
pois um trabalho preservacionista de sucesso, leva em considera-
ção a difusão. 

A difusão e acesso à produção cinematográfica sofreu grande 
impacto com o advento do cinema digital que reformulou e conti-
nua reformulando as possibilidades de acessar filmes e, obviamen-
te, de preservá-los. Essa questão é necessária destacar quando se 
sugere o DVD como um suporte capaz de promover a preservação 
audiovisual e dotado de qualidades pedagógicas. É bastante óbvio 
que a alternativa de exibir filmes em formato digital seja uma pos-
sibilidade dada aos educadores em quaisquer espaços educacio-
nais. Afinal, facilita bastante o trabalho do professor, que pode es-
colher o filme que quiser para exibir. A diferença é que a definição 
dos filmes em formato digital ficaria a cargo dos professores. Eles 
poderiam fazer a escolha que considerassem mais relevante para 
a aula, mas isso impediria qualquer educando de fazer a própria 
escolha, pois não haveria armazenamento dos filmes, como acon-
teceria com a formação das DVDtecas que possibilitaria a retirada 
de filmes para empréstimo, caso houvesse interesse específico por 
parte dos educandos. 

Qualquer escola precisaria de HDs, datacenters e back-ups 
de infinitos gigabytes, o que seria muito difícil de adquirir e man-
ter o armazenamento, principalmente se for considerada a rápida 
obsolescência desses equipamentos. Há de se considerar tam-
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bém, os poucos estudos sobre a perda das informações digitais 
por conta da passagem temporal, mesmo que também não se te-
nha exatidão sobre a durabilidade das informações registradas em 
DVD, ao menos, o suporte físico possibilita um maior controle da 
deterioração. 

O digital, é importante lembrar, ainda não pode ser conside-
rado como um material seguro para a preservação de dados. Sa-
bemos, por conhecimento empírico, que um rolo de película pode 
durar mais de 120 anos em ótimas condições. 

Quanto ao digital e outros materiais analógicos (VHS, beta, 
u-matic etc), o número ainda é desconhecido. Além disso, um 
rolo de película mesmo que não seja projetado conserva sua 
imagem, pois ela é fixa e visível, podendo ser obtida através 
da análise manual do material. Já o arquivo digital é composto 
por informações binárias que necessitam de um software e um 
hardware, ou seja, um conjunto de equipamentos que permita 
sua leitura (NAGIME, 2016, s.p.). 

Além disso, como já fora indicado, há pouquíssimas pesqui-
sas no Brasil acerca da preservação audiovisual e se a perda de ar-
quivos digitais é uma realidade em instituições de guarda de acer-
vos em que o trabalho básico perpassa pela manutenção desses 
arquivos, não há qualquer possibilidade de prever que as escolas 
teriam possibilidade de tratar de tais arquivos com a atenção ne-
cessária para que eles não se percam. 

Os arquivos de países em desenvolvimento perdem anual-
mente um percentual muito maior de seus patrimônios digi-
tais do que os países desenvolvidos. Isso acontece devido à 
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sua falta de profissionais, infraestrutura e recursos para mu-
dar a situação: comprar novos equipamentos, conservar em 
funcionamento equipamentos antigos, treinar e manter equi-
pes. Tudo indica que, com a velocidade de desenvolvimento 
da tecnologia digital, o abismo aumentará em vez de diminuir. 
(EDMONDSON, 2017, p. 71). 

Pode parecer simples, contudo, ainda não há esclarecimen-
tos irrefutáveis sobre a salvaguarda de arquivos digitais e a pos-
sibilidade de perder os filmes seria, inclusive, contraproducente 
para os espaços escolares, pois educandos sempre se renovarão 
nas escolas e o ideal é que os filmes estejam dispostos para serem 
assistidos o maior tempo possível. Além disso, os arquivos digitais 
necessitam de sistemas específicos nos computadores, entretan-
to, com as constantes mudanças de tecnologias, não é possível 
afirmar que os arquivos digitais estarão sempre acessíveis, pois se 
a escola trocar a sua rede de computadores pode ser que os filmes 
não sejam mais lidos pelas novas tecnologias adotadas e acarreta-
rá em um problema de acesso aos filmes. 

Outro problema que o uso dos filmes em formato digital na 
escola viria a acarretar seria os direitos autorais das obras. Pois, 
ainda não há regulamentação sobre a forma de distribuição a partir 
dos meios digitais para os filmes brasileiros no mercado de home 
video e não seria aceitável que as escolas utilizem materiais pira-
tas. Importante destacar que a utilização de filmes digitais sem ter 
a distribuição regulamentada, também traria dificuldades para os 
realizadores dos filmes e órgãos específicos do cinema brasileiro 
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no sentido de quantificar os espectadores. Se a adoção de filmes 
nas escolas também faz parte de uma proposta de maior dissemi-
nação do conhecimento sobre o cinema e a cultura brasileiros, faz 
sentido que haja algum controle dos filmes que foram assistidos, 
para que haja projeção do sucesso da empreitada do cinema nas 
escolas.



A Preservação Audiovisual 
no Circuito Alternativo:  

Curtas-metragens, produções universi-
tárias, filmes e vídeos caseiros

Mais invisíveis do que os arquivos que guardam os grandes 
filmes, os cinemas consolidados, os clássicos, de importância 
cristalizada e sempre reafirmada, há os arquivos que guardam as 
pequenas imagens. As imagens-úteis, as imagens que não foram 
realizadas com o propósito de brilharem na grande tela ou de 
participarem do star-system. O filme doméstico, o filme amador, 
o filme jornalístico, o filme médico e às vezes, o mero registro são 
também filmes, imagens em movimento que contém em si grande 
valor acadêmico e social. 
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Nem sempre esse valor foi reconhecido. O filme hegemônico, 
o Filme com F maiúsculo, por assim dizer, sempre foi o filme 
narrativo de longa-metragem. Este é o filme para o qual a maior 
parte dos esforços intelectuais e financeiros de preservação se 
direcionam – o que, muitas vezes, faz com que este filme seja 
o único que sobrevive, portanto, o único que se transforma em 
clássico. Parte da ontologia de um clássico não se dá apenas pelos 
mecanismos socioindustriais que assim o definem – a existência do 
objeto fílmico per si é também necessária para essa consolidação. 
O que sobra dessa limitação estritíssima – um universo amplo de 
imagens em movimento produzidas em diversas outras situações – 
acaba sendo só isso: sobra.

Recentemente, porém, é crescente a atenção dada ao 
“pequeno” filme. Festivais, normalmente organizados pelos 
próprios arquivos, reúnem esses filmes em exibições e trazem cada 
vez mais essa realidade ao conhecimento de um público que talvez 
não soubesse que esses objetos também eram cinema. O Home 
Movie Day1, um movimento que se iniciou em 2003, une diversos 
arquivos ao redor do mundo em um esforço coletivo de reunião, 
exibição e posterior preservação dos filmes domésticos das 
comunidades locais. O público é incentivado a levar seus próprios 
filmes de família, em diversos formatos amadores (super8, VHS 
etc). 

1  Informação disponível no site: https://www.centerforhomemovies.org/hmd/
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Os filmes passam por cuidados de revisão e limpeza, são 
exibidos, e posteriormente poderão ser incorporados ao acervo 
ou copiados. O Orphan Film Symposium2, realizado pela New York 
University, dá lugar a profissionais de diversas partes do mundo 
que se dedicam a salvar, estudar e exibir “all manner of neglected 
moving image artifacts” (todas as formas negligenciadas de 
artefatos de imagem em movimento).

No Brasil, essa atenção também aumenta. O atual cenário 
nacional da preservação audiovisual brasileira é obscuro e 
dramático, mas as pessoas envolvidas com essa tarefa continuam 
perseverando, conscientes de que seu trabalho é essencial na 
manutenção da nossa memória. Destaco especialmente os 
esforços de Lila Foster, pesquisadora da Universidade de Brasília 
(UnB), que, em sua dissertação de mestrado (FOSTER, 2010), 
se dedicou a relatar e desvelar o acervo de filmes domésticos 
da Cinemateca Brasileira, onde trabalhava. A instituição em que 
eu mesma trabalho, o Laboratório Universitário de Preservação 
Audiovisual da Universidade Federal Fluminense (LUPA/UFF)3, é 
voltada à preservação de filmes domésticos e amadores do estado 
fluminense, além dos filmes universitários, realizados por alunos 
do curso de Cinema e Audiovisual da referida universidade.

As sobras de filme - o que resta para fora da pressão 
esmagadora do longa-metragem de ficção - se tornam, quando 
alvo da atenção e de estudo, cinema vivo, cinema múltiplo, 

2  Informação disponível no site: https://wp.nyu.edu/orphanfilm/
3  Informação disponível no site: http://www.cinevi.uff.br/lupa/
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veículo livre de invenção daqueles que, fora do jogo difícil e caro 
da produção industrial, podem se expressar pelas imagens em 
movimento. Tornam-se cinema-diário, aquilo que surpreende por 
ser tão próximo às nossas vidas cotidianas, aquilo que nos mostra 
que é possível, afinal, sermos todos produtores e preservadores 
de imagens em movimento.



A Preservação Audiovisual 
no Brasil:  

Notas sobre o luto e o esquecimento

A primeira coisa que se nota ao entrar em uma cinemateca 
é o cheiro. Um ocre e avinagrado que depois de alguns meses se 
torna quase o cheiro de um segundo lar. É, na verdade, o odor 
das memórias se perdendo. Ficando cada vez mais turvas e 
retorcidas. O processo de envelhecimento dos filmes é produzido 
pelo mesmo elemento que causa o envelhecimento dos seres 
humanos: o oxigênio. Tão necessário pela manutenção da vida, 
é o responsável pelo próprio ocaso. Desde o primeiro inspirar 
profundo até o último suspiro. O oxigênio traz vida e morte para 
pessoas e filmes. 
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Às vezes nos esquecemos. No escurinho coletivo da sala 
de cinema ou no brilhante e solitário streaming ao fim do dia – 
este, cada vez mais presente, ainda mais em tempos pandêmicos 
–, nos esquecemos de cenas que vimos, de elementos bobos 
que se tornam centrais para a resolução das narrativas, de 
detalhes que a princípio nos pareciam tão bobos. E sua repentina 
lembrança, revelada por piruetas de roteiros bem amarrados, nos 
traz a surpresa da lembrança que muitas vezes tempera aquela 
reviravolta bem amarradinha: “nossa, eu nem lembrava disso!”. 
A surpresa da lembrança só pode se concretizar após o perene 
esquecimento. 

Nos esquecemos também que os filmes que vimos, apesar 
de parecerem imagens mágicas geradas espontaneamente no 
ar, originadas diretamente de um mundo das ideias intangível, 
estes mesmos filmes, assim como nós, possuem corpos físicos 
compostos de materiais concretos e mistos de processos 
químicos específicos que geral cor, som, sensação e sentimento. 
Nos esquecemos das equipes e do trabalho duro que foi produzir 
aquela obra que estamos assistindo. Nos esquecemos ainda, que 
para chegar aos nossos olhos, as projeções ou as emissões de luz 
direta de um computador, TV ou celular precisam vir de algum 
lugar. Pouco pensamos em como são armazenados ou na condição 
de seus corpos de memórias. Talvez nos esqueçamos de pensar 
nisso também. 
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O curioso é que nos lembramos das fitas cassete, dos DVDs 
e dos Blu-rays. Cada qual um corpo físico que prometia mais 
definição do que os anteriores. Mesmo que às vezes as fitas mofem 
e os discos arranhem. Todos os corpos falham às vezes. Se não 
cuidarmos, não preservarmos e não recuperarmos dessas falhas, 
pode ser que a falha aumente cada vez mais e que não tenha 
volta. Isso acontece com pessoas, animais, plantas, memórias e, 
claro, filmes. Mas claro, para chegar na definição máxima dos 4Ks, 
Blu-rays, ou seja, lá qual for a tecnologia nova que prometa uma 
melhor experiência visual, é preciso que a mídia original dos filmes 
esteja preservada de forma a passar o máximo de informação para 
a nova mídia portátil do momento – no caso atual, streaming de 
alta qualidade. 

Mas porque falar tanto de corpos? Bem, dependendo de 
como é mantida, a cinemateca – ela mesma um corpo que precisa 
ser cuidado – pode ser um hospital, lugar de cura e recuperação, 
ou um cemitério para onde memórias antigas vão para apodrecer 
ou queimar. Aquele cheiro ocre e avinagrado que comentei 
anteriormente, cheiro com que me acostumei e me traz até 
nostalgia dos tempos em que trabalhava numa cinemateca, nada 
mais é do que o cheiro da putrefação de corpos esquecidos, de 
corpos de esquecimento, repositórios de memórias perdidas. Eles 
não foram esquecidos pela equipe da cinemateca, de jeito nenhum! 
A equipe luta, contra todas as chances, para salvar aqueles corpos 
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contra todas as probabilidades da putrefação do esquecimento. 
Mas como todo hospital, é preciso recursos, instrumentos, mais 
funcionários - e não apenas a meia dúzia auxiliada por voluntários 
entusiasmados em constante rodízio. Se não há um interesse 
coletivo – afinal, o próprio cinema sempre foi uma arte coletiva – 
não há como manter, cuidar e recuperar as memórias em constante 
degradação. 

O tempo médio de vida de uma película em condições ideais 
é um século. As condições ideais dependem de resfriamento, 
controle de umidade, manutenção física etc. Sem recursos para 
manter essas condições – e com alguma sorte – os cem anos 
diminuem para vinte e cinco ou trinta. Mais ou menos a média de 
vida de uma pessoa nos anos feudais do velho mundo. Duram o 
que duramos sem os devidos cuidados ou o que podemos durar 
quando cuidadosamente assistidos. 

Existe também a já velha crença de que a digitalização seria 
uma opção para a preservação eterna dos filmes e da produção 
de informação de modo geral. A nuvem como a grande salvadora 
do conhecimento humano. Mas mesmo a milagrosa nuvem tem 
presença concreta no mundo. Todo software precisa de um 
hardware. E as informações na maravilhosa nuvem podem ser 
corrompidas, perdidas, destruídas e esquecidas. Tanto quanto 
em qualquer outra mídia. Claro, a nuvem permite replicação com 
velocidade e eficácia que só os mais sonhadores acreditavam 
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possível. Mas a produção de tanta informação, sem sua articulação, 
reduz conhecimento a meros dados. Uma piscina binária sem 
substância. A perda de informações pode se dar pelo excesso 
tanto quanto pela falta. O esquecimento é a parte mais importante 
no processo de preservação da memória. 

No conto Funes, o Memorioso, de Jorge Luis Borges, o 
protagonista de tudo se lembra, mas nada consegue articular 
senão o imediato. Acumula tanta informação que é incapaz de 
processá-la, de pensá-la. Pois, como apontou Borges, “pensar é 
esquecer diferenças, é generalizar, abstrair”. Esquecer é viver. 

Trabalhar com preservação e restauração é saber que 
você está lutando contra a força inexorável da entropia, contra 
a perenidade da matéria. Pessoas morrem, coisas se degradam. 
Lidar com a perda, com o luto, é um processo diário e um grande 
conflito humano desde que temos registro (registros esses que, 
inclusive, lutamos para preservar). Mas às vezes, mesmo uma 
múmia embalsamada e protegida por rituais funerários de milhares 
de anos vai ser consumida pelo fogo irrefreável que tomou o Museu 
Nacional brasileiro, a meio mundo de distância. Infelizmente 
trabalhar com preservação também é perceber que nem tudo 
pode ser preservado. É um trabalho constante de curadoria e 
foco. O adeus estará sempre presente, não importa o quanto nos 
recusemos a aceitá-lo ou mesmo reconhecê-lo. Só podemos fazer 
o possível. 
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Claro, o fim está constantemente presente, mas isso 
nunca pode nos impedir de lutar pela permanência enquanto a 
possibilidade existir. Se os niilistas afirmavam a tragédia vazia 
da vida, os existencialistas subverteram esse pensamento para 
ressignificar o que havia sido esvaziado de significado. Se somos 
poeira cósmica num canto esquecido da galáxia que vai durar 
apenas um breve piscar de olhos em escala universal, vamos 
viver essa piscadela que temos até quando pudermos. E cuidar 
da preciosidade rara (e tão rara!) da piscadela de outras pessoas, 
outras memórias, outras histórias. 

Mas perseveramos. 
Preservamos, produzimos e reproduzimos a vida e as 

memórias que nos dão sentido. O que mais podemos fazer se não 
continuar a ser? O que mais podemos fazer se não lutar contra 
chances improváveis, tentar adiar o inevitável e respirar (mesmo 
que com um pouquinho de gosto avinagrado) enquanto podemos? 

Contra todas as probabilidades, todos os dias escolhemos a 
vida.



Conclusão
Coisas que Perdemos no Fogo é um projeto-resistência 

em relação ao cenário político atual. Faz-se imprescindível uma 
retomada artística e cultural para manter vivo o imaginário do 
universo cinematográfico brasileiro. O projeto se amplia ao 
tentarmos compreender os atravessamentos gerados a partir 
do atual contexto político que arde e queima, todos os dias, os 
espaços, patrimônios e corpos brasileiros. Assim, o projeto transita 
entre as questões relativas à linguagem, afeto e memória, a fim de 
promover maior engajamento do público em relação aos temas de 
conservação, preservação, registro e memória audiovisual.

Algo como uma figura polêmica no universo da preservação 
audiovisual, o teórico Paolo Cherchi Usai, em 2011, escreveu 
um manifesto para os “curadores do futuro”. Uma nova visão 
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preservacionista é frequentemente despertada pelas suas reflexões 
- a preservação não só do conteúdo do passado para o acesso e 
desfrute de um futuro, mas também das formas, do método de 
desfrute. Em seu Lindgren Manifesto (USAI, 2011, n.p.), ele diz:

Nós estamos fazendo imagens constantemente; nós estamos 
perdendo imagens constantemente, como qualquer corpo 
humano gerando e destruindo células no curso de sua vida 
biológica. Nós não somos conscientes disso, o que é bom e 
inevitável.

É bom e inevitável que o cinema seja um corpo - vivo, 
ressurgente e sobrevivente às mudanças mais radicais. As imagens, 
hoje, são produzidas diariamente, em volume que cresce mais a 
cada dia. E a maior parte dessas imagens, é claro, é a imagem 
que sobra – é o filme doméstico e amador na tela vertical de cada 
portador de um celular. Imagens que não se perdem no fogo 
intenso do nitrato, mas se consomem no mar do esquecimento: 
se não houver um, ou vários, curadores do futuro para direcionar 
a elas o olhar.

Coisas que Perdemos no Fogo traz a possibilidade de maior 
compreensão do atual cenário de pesquisa e desenvolvimento 
audiovisual, além de promover um debate sobre o setor. Todo o 
material está disponível para livre circulação, a fim de ampliar o 
público, atingindo não só o estado do Rio de Janeiro, mas todo o 
Brasil.
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A Zumbido Audiovisual é uma produtora independente com intuito 
de democratizar o acesso ao audiovisual, seja no processo de produção, 
realização ou distribuição. A proposta é sempre atuar de forma coletiva e 
realizar projetos para além do entretenimento, mas também como forma 
de ensinar, capacitar e compartilhar mais dessa linguagem que pode – e 
deve – ser tão inclusiva. 

A partir dessa premissa, realizamos um curta documentário na 
Região dos Lagos - RJ, contemplado pelo Edital Elipse 2018 em parceria 
com a Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, Fundação 
CESGRANRIO, Canal Brasil e Cine Odeon. Promovemos, então, um debate 
sobre mobilidade urbana, acessibilidade, inclusão e a relação dos cidadãos 
com a cidade e com a universidade na cidade de Rio das Ostras, interior 



do estado. O curta trabalhou com jovens conquistando suas autonomias 
ao buscarem suas próprias emancipações dentro do território, sendo 
atravessados pelos afetos, (im)permanências e suas aspirações pessoais. 

Na tentativa de trazer outros formatos inclusivos e passíveis de 
realização durante a pandemia, a Zumbido tem feito um esforço para 
gerar engajamento com seu público. Dessa maneira desenvolvemos um 
formato de webdocumentário com uma montagem bastante artesanal, no 
sentido de trabalharmos com colagens de materiais cedidos pelos próprios 
artistas, tendo em vista a necessidade do isolamento. Dessa forma, 
construímos, a partir dos retalhos, um novo material poético e audiovisual 
para divulgação dos trabalhos artísticos independentes, rompendo, mais 
uma vez, as barreiras físicas e territoriais.

A produtora iniciou também em 2020 uma série de palestras chamada 
“Primeiros Passos”, no intuito justamente de introduzir de maneira didática 
temas complexos e muito utilizados no mercado de trabalho. A primeira 
palestra foi dedicada a área de User Experience, ou seja, promovemos 
um debate coletivo sobre a experiência do usuário. Esta e outras ações 
têm permitido identificarmos maneiras de trabalhar com clientes e 
espectadores do nosso produto, ampliando o potencial de comunicação 
social, inclusive dentro da empresa.



A Cinemateca do Rio de Janeiro foi o local de realização de toda 
a pesquisa. O espaço contém o maior acervo e coleção documental de 
cinema do país, sendo um dos mais importantes arquivos audiovisuais da 
América Latina. 

A Cinemateca é a segunda mais antiga em atividade no Brasil e abrange 
um acervo de materiais que inclui qualquer manifestação relacionada ao 
fazer cinematográfico, incentivando a preservação e conservação dos 
materiais produzidos em diversas épocas, desde que siga a premissa do 
fazer artístico em imagem em movimento.

A Cinemateca é filiada à FIAF (Federação Internacional de Arquivos 
de Filmes), garantindo ampla comunicação entre acervos e iniciativas de 
formação, conectando conhecimento audiovisual do mundo inteiro e, 
atualmente, disponibiliza online, através do seu site oficial, uma parte de 
seus arquivos. 

O ambiente foi o ideal para a pesquisa do projeto Coisas Que Perdemos 
no Fogo justamente pelo caráter científico e de validação histórica em 
relação aos materiais presentes no acervo. A Cinemateca compõe grande 
parte da trajetória de desenvolvimento e fortalecimento do audiovisual 
brasileiro.
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