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Resumo: Este artigo pretende analisar o Plano Estratégico Patrimonial elaborado 
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objetivos, estratégias e resultados e refletindo sobre seu potencial enquanto política 
de cultura.  
 
Palavras-chaves: Políticas públicas de cultura; cooperação cultural; Mercosul; 
preservação audiovisual; cinema 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (Unesco), em 1945, no contexto do pós-II Guerra Mundial, materializa como 

poucos marcos o início de uma série de atividades em prol da cooperação cultural 

internacional, que, segundo a Constituição da Unesco, promoveria a “solidariedade 

intelectual e moral da humanidade”. Enquanto órgão de cooperação 

intergovernamental a Organização é palco de disputas e conflitos que espelham o 

contexto sócio-político internacional. Assim, no decorrer dos últimos 70 anos, ela 

passou por processos de transformação, (re)elaborou conceitos, estabeleceu 

instrumentos de atuação e terminou por ter um importante papel no agendamento de 

temas nas políticas culturais mundiais: a proteção do patrimônio material (histórico e 

artístico), passando pela questão da identidade cultural nos anos 1970 e pela 

relação entre cultura e desenvolvimento nas décadas seguintes, chegando à 

diversidade cultural no início do século XXI (VIEIRA, 2009).    

Percebe-se, na contemporaneidade, a emergência de novos espaços de 

atuação  (instâncias macro-regionais como União Européia e o Mercosul, ao lado 

dos Estados-nação e da Unesco), bem como o surgimento de novos atores a 

exemplo do Fórum de Autoridades Locais (que lançou uma Agenda 21 da Cultura, a 
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partir da perspectiva das cidades), além das ONGs, redes de cidadãos etc.  – tudo 

isso potencializado pelo uso das novas tecnologias.  

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado por iniciativa da Argentina, 

Brasil, Uruguai e Paraguai, em um processo iniciado em 1991 com a assinatura do 

Tratado de Assunção e institucionalizado em 1994 através do Protocolo de Ouro 

Preto. Seus órgãos decisórios são o Conselho do Mercado Comum (CMC), de 

atuação política; o Grupo Mercado Comum (GMC), órgão executivo, e a Comissão 

de Comércio (CCM).  A integração de mercados seria a “condição fundamental para 

acelerar [... os] processos de desenvolvimento econômico com justiça social”  dos 

Estados Parte e este implicaria  

na livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os 
países; [... no] estabelecimento de uma tarifa externa comum e a 
adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros; [... 
na] coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os 
Estados Partes; [... e no]  compromisso dos Estados Partes de 
harmonizar suas legislações... (TRATADO DE ASSUNÇÃO, 1991, p. 
1-2). 

 

Inicialmente, a cultura não aparecia na agenda do Mercosul, mas, em 1996, o 

Conselho do Mercado Comum em 1996, de um Protocolo de Integração Cultural do 

Mercosul, “conscientes que a cultura constitui um elemento primordial dos processos 

de integração e que a cooperação e o intercâmbio cultural produzem novos 

fenômenos e realidades” (MERCOSUR/CMC/DEC nº 11/96, p.2). Importante lembrar 

que a cooperação cultural internacional capitaneada pela Unesco “priorizava a ação 

unilateral dos países desenvolvidos em direção aos países em desenvolvimento” e 

não as relações Sul-Sul. Somente a partir da Conferência Mundial sobre Políticas 

Culturais (México, 1982), começa-se a perceber a necessidade de estreitar as 

relações entre países “em desenvolvimento” (FLORES; MIGUEZ, 2015, p. 114).  

De especial interesse para nossa pesquisa é a criação da Reunião 

Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul 

(Recam), em 2003. Trata-se de um órgão consultivo, vinculado ao GMC, que tem 

como objetivo 

Analizar, desarrollar e implementar mecanismos para promover la 
complementación e integración de las industrias cinematográficas y 
audiovisuales en la región, armonizar las políticas públicas del sector, 
impulsar libre circulación de bienes y servicios cinematográficos y 
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armonizar los aspectos legislativos de estas industrias. 
(MERCOSUR/GMC/RES. nº 49/03). 

 

Segundo Daniele Canedo (2015), nos seus primeiros dez anos, a Recam 

iniciou discussões importantes sobre os entraves na circulação de filmes; a criação 

de um sistema de cota de tela regional; a criação do Fórum de Competitividade da 

Indústria Cinematográfica do Mercosul, mas, os debates não se traduziram em 

propostas concretas efetivas.  

Tendo em vista que José Márcio Barros (2009) pensa a política cultural como 

um “conjunto articulado entre conceito, estratégia e ação”,  sublinhando que é o nexo 

entre as partes que transforma ações isoladas em uma política, resolvemos buscar 

as conexões entre os diferentes elementos que compõem o Plano Estratégico 

Patrimonial do PMA.  

 

2. O PROGRAMA MERCOSUL AUDIOVISUAL  

 
Entre 2004 e 2015 a Recam lançou 11 Programas de Trabalho.  O primeiro 

deles, vigente no período 2004-2006, propõe as seguintes atividades: 

1. Criar o Sistema de Informações do Mercosul Audiovisual; 
2. Elaborar estudo comparativo das legislações cinematográficas dos 
Estados Partes e Associados; 
3. Elaborar diagnóstico sobre a incidência de legislação do Mercosul 
sobre o 
setor audiovisual; 
4. Identificar as dificuldades para a circulação e exibição 
cinematográfica na região; 
5. Elaborar propostas para a promoção da produção cinematográfica 
do Mercosul nos mercados nacionais e regional; 
6. Propor iniciativas para redução das assimetrias entre as indústrias 
audiovisuais da região; 
7. Promover vínculo com a Rede Mercocidades; 
8. Elaborar proposta de cooperação com a União Europeia.  
(MERCOSUR/LIV GMC/ DT nº 18/04, tradução nossa). 

 
Como se vê, a preservação do patrimônio audiovisual não aparece no escopo 

de atividades da Recam.  Somente nos últimos anos, e muito timidamente, vem se 

fortalecendo entre os atores do setor audiovisual a consciência da preservação 

como um dos elos constitutivos da cadeia produtiva e o patrimônio audiovisual como 

um valor conectado à competitividade da indústria cinematográfica.  
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O Programa Mercosul Audiovisual (PMA), criado em 2009, tem os seguintes 

objetivos: harmonização da legislação; circulação de conteúdos audiovisuais 

próprios; capacitação profissional e técnica do setor audiovisual; conservação do 

patrimônio audiovisual da região.2 Cabe, ainda, investigar que articulações 

conduziram ao aparecimento da preservação audiovisual nas atividades do Recam 

mas registramos que, no seu Programa de Trabalho para 2010 aparece, entre as 

atividades programadas para aquele ano, a menção a um Plano Regional para o 

Patrimônio Audiovisual caracterizada como ação específica e com data de conclusão 

planejada para março de 2010 (MERCOSUL/LXXVIII GMC/DT nº 19/09). A 

dimensão dos esforços necessários à elaboração deste Plano parece ter sido 

subestimada, pois os Programas de Trabalho seguintes ajustaram a data de 

conclusão dos trabalhos diversas vezes para novembro de 2011 

(MERCOSUL/LXXXIII GMC/DT nº 03/11), julho de 2012 (MERCOSUL/XXXIX GMC 

Ext./DT nº 29/11) e julho de 2014. 

 

2.1.  O PLANO ESTRATÉGICO PATRIMONIAL DO PMA 

Em novembro de 2013 foi finalizado o Plano Estratégico Patrimonial (PEP), que apresenta “um novo 

olhar sobre os arquivos audiovisuais” e afirma a preservação audiovisual como quarta coluna na construção de 

uma “política audiovisual progressista” (RECAM, 2013, p. 4, tradução nossa3). Defendendo valores como a 

valorização a memória e das imagens próprias dos países do Mercosul, o fomento à diversidade na produção e 

consumo, o compromisso com a democracia e os direitos cidadãos ou ainda a solidariedade e cooperação entre 

os arquivos audiovisuais (RECAM, 2013, p. 10), o Plano aponta para a necessidade de superação do conceito 

restrito de cultura como sinônimo das artes tradicionais e patrimônio histórico e artístico: 

Es posible suponer que la consideración tardía o limitada del cine 
como patrimonio en las políticas culturales estatales ha sido influida, 
en parte, por cierta continuidad con la tradición de las teorías 
culturales que redujeron la cultura a las artes, el patrimonio a la idea 
de colección y el cine a la industria del entretenimiento. Esto se 
combina con la cristalización de la noción del cine reducido a 
espectáculo por parte de las políticas del mercado. (RECAM 2013, p. 
4) 

 

Portanto, o PEP busca operar a partir de “uma perspectiva mais complexa, 

que considere articulação tensa entre arte, técnica e indústria, que o cinema 

pressupõe” (RECAM 2013, p. 4) e desconstruir algumas hierarquias historicamente 

                                                             
2  Disponível em <http://www.recam.org/pma/pt/contenidos/ objetivos> . Acesso em out. 2014.   
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consolidadas: considera-se, por exemplo, que o cinema propicia uma experiência 

cultural equivalente à proporcionada pelos livros, esculturas, ópera etc.4 Ao mesmo 

tempo –  e percebe-se, neste ponto, o alinhamento com Convenção sobre a 

proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais publicada pela 

Unesco em 2005 –  o Plano destaca entre seus postulados centrais a necessidade 

de um papel ativo do Estado para compensar as distorções impostas pela economia 

de mercado no capitalismo. 

Após expor os conceitos básicos e apresentar os valores que irão guiá-lo, foi 

elaborado um diagnóstico preliminar , através da Análise SWOT5, e, então, definidos 

os objetivos a serem alcançados. Tendo como objetivo geral, “definir as linhas 

estratégicas referentes à conservação, restauração e digitalização do seu patrimônio 

audiovisual, por meio de recomendações aos Estados-Membros do Mercosul” 

(RECAM, 2013, p. 9),  o PEP se estrutura em torno de seis linhas estratégicas, a 

saber: ações do Estado; estratégias e condições para armazenamento e 

preservação; formação; gestão documental; difusão; pesquisa. A partir de cada uma 

destas linhas foram definidos os objetivos estratégicos e suas respectivas ações. 

Nossa análise será feita de duas perspectivas: em primeiro lugar 

apresentamos uma descrição comentada das linhas, objetivos e ações propostos, a 

partir do ponto de vista dos preservadores e sua atuação em um arquivo 

audiovisual;6 em segundo, a reflexão sobre o Plano se dá em função de sua 

coerência e de seu potencial como política de cultura. 

 

2.1.1. As linhas, objetivos e ações do PEP 

2.1.1.1. Ações do Estado 

A primeira das linhas estratégicas refere-se às ações do Estado. Cabe 

salientar que a preservação é, já na introdução, apresentada como uma missão do 

                                                                                                                                                                                              
3  Tradução nossa sempre que as citações do PEP forem feitas em português. 
4  Cf. tb. CANCLINI, 1994; BEZERRA, 2013. 
5  A análise SWOT, no Brasil também conhecida como aplicação da Matriz FOFA (Forças e 
Oportunidades; Fraquezas e Ameaças), é um instrumento de planejamento estratégico usado para 
mapear dados sobre o ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) de 
uma instituição.  Cf. RECAM, 2013, p. 12-13. 
6  A autora toma como base os debates realizados anualmente nos Encontros de Arquivos e 
Acervos Audiovisuais da Mostra de Cinema de Ouro Preto e nas assembleias da Associação 
Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA).  
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Estado, seja justificada pelo fato da indústria nunca ter priorizado a salvaguarda dos 

acervos, seja porque é o Estado que, grosso modo, financia a produção de filmes 

(RECAM, 2013, p. 6). As ações se organizam em torno de dois objetivos 

estratégicos: (a) Definir ações do Estado para um melhor funcionamento dos 

arquivos audiovisuais e (b) Articular atividades de cooperação regional orientadas 

para a preservação e difusão do patrimônio audiovisual. 

Na item (a) pontua-se, inicialmente, a necessidade de dispositivos legais que 

garantam recursos orçamentários não apenas para cobrir os custos de pessoal e 

infraestrutura dos arquivos, mas também para que estes alcancem sua missão 

principal, que seria a “preservação, educação e difusão do acervo” (RECAM, 2013, 

p. 19, grifos nossos).  

A garantia de recursos orçamentários estáveis para financiamento do trabalho 

das cinematecas é essencial e uma das mais constantes demandas do setor. 

Entretanto, a definição da missão de uma cinemateca causa certa estranheza, pois a 

educação não faz parte de seu escopo central de atuação.7 As citações seguintes 

explicitam o entendimento do setor sobre este tema. Segundo Ray Edmondson8 

(2013, p. 86), um “arquivo audiovisual é uma organização [...] cuja missão, 

eventualmente estabelecida por lei, consiste em facilitar o acesso a uma coleção de 

documentos audiovisuais e ao patrimônio audiovisual, mediante atividades de 

reunião, gestão, conservação e promoção.” No mesmo sentido aponta o Código de 

Ética da Federação Internacional de Arquivos Fílmicos (FIAF, 1998) quando afirma 

que é responsabilidade dos arquivos fílmicos “proteger esse patrimônio [mundial de 

imagens em movimento] e transmiti-lo à posteridade nas melhores condições 

possíveis e na forma a mais fiel possível da obra original.” Cabe, ainda, investigar 

como e por que a educação surgiu neste contexto. 

Após indicações específicas para Argentina, Uruguai e Paraguai (nenhuma 

para o Brasil, em um momento que a Cinemateca Brasileira passava por uma grave 

crise), são feitas algumas recomendações que traduzem demandas dos arquivos 

audiovisuais, a saber: garantir que cada ente estatal responsável pela política 

                                                             
7  Mesmo que elas, historicamente, tenham uma forte ligação com o cineclubismo e a cinefilia, 
que, por sua vez, investiram ações formativas. Mais sobre o assunto em BEZERRA, 2013. 
8  Ray Edmondson é, atualmente, uma das grandes referências da arquivística audiovisual. Foi 
diretor do National Film and Sound Archive (Austrália) e um dos fundadores da South East Asia-
Pacific Audiovisual Archive Association (Seapava). 
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audiovisual dos Estados-Membros contem com um especialista em preservação 

audiovisual como referência permanente (item 1.1.e);  caso os Estados-Membros 

tenham programas de fomento à produção, incluir neles os custos de uma matriz de 

preservação (item 1.1.h); desenvolver uma política específica de recursos humanos 

para os arquivos audiovisuais  (item 1.1.f); implementar o Selo Cultural Mercosul, 

incluindo nele as especificidades da preservação audiovisual (item 1.1.g); e liberar 

os materiais de preservação de taxas alfandegárias (item 1.1.j).  

 Para alcançar o segundo objetivo estratégico desta linha –  promover a 

articulação de atividades de cooperação regional em prol da preservação e difusão 

do patrimônio audiovisual do Mercosul – , o Plano recomenda duas ações: a 

implementação de um laboratório regional (item 1.2.a) e a criação de uma “Unidade 

Técnica [...] para definir e implementar planos de atualização dos standards técnicos 

para difusão e preservação da produção audiovisual [... Este] seria um comitê 

permanente com reuniões periódicas e sedes a designar e com financiamento a 

definir” (RECAM, 2013, p. 26).  

Seguramente a definição de standards técnicos é basilar no contexto atual de 

rápida obsolência das mídias, equipamentos e formatos. Entretanto, seriam estas 

duas ações que efetivamente promoveriam a cooperação regional? Não seria mais 

adequado definir e articular ações políticas conjuntas? Por exemplo, a definição de 

uma política de preservação audiovisual para os países do Mercosul, com planos e 

programas de longo prazo, que trouxessem uma melhoria efetiva para o trabalho 

das instituições detentoras de acervos audiovisuais e garantissem um mínimo de 

estabilidade para sua atuação. 

 

2.1.1.2. Estratégias e condições para armazenamento e preservação 

A segunda linha estratégica toca em um ponto central da preservação 

audiovisual: a infraestrutura mínima necessária à salvaguarda de acervos 

audiovisuais, incluindo depósitos que ofereçam condições adequadas de 

armazenamento, garantia de formação e capacitação permanente de recursos 

humanos envolvidos e monitoramento das ações realizadas.  

O item 2.1 trata das condições ambientais necessárias para o 

armazenamento de filmes e vídeos e traz recomendações técnicas detalhadas, por 
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exemplo, “as fitas de vídeo devem ser armazenadas em espaço com umidade entre 

30-50% UR e temperaturas entre 10ºC e 20ºC, mas nunca menor que 8ºC.” 

(RECAM, 2013, p. 29).  Entre os equipamentos recomendados no item 2.1.c.  

constam, entre outras coisas, luvas “de algodão suave para manipulação dos 

materiais” ou tesouras “para conserto das perfurações e preparação de emendas” (p. 

31).  São informações que deveriam constar em um manual de preservação, mas 

que nos parecem excessivamente detalhadas para um documento como um Plano 

Estratégico Setorial do Mercosul. Impõe-se a pergunta sobre o papel de um Plano 

deste tipo; que funções ele teria, que possibilidades ele abriria para os países 

envolvidos? Esta nos parece uma questão fundamental e que se reforça quando nos 

debruçamos sobre os itens seguintes e encontramos algo  como 

2.2.a. Asegurar y monitorear que los archivos bajo la órbita estatal 
generen un programa sistemático de preservación, basado en 
parámetros internacionalmente aprobados, pero adaptados a sus 
realidades institucionales. (RECAM, 2013, p. 33, grifos nossos).   

 
Um programa desta natureza poderia levar a um salto na preservação audiovisual regional se 

conseguisse estabelecer princípios e diretrizes comuns, instituir mecanismos estáveis de financiamento, 

compartilhar atribuições e responsabilidades, promovendo sinergias e contribuindo para uma maior efetividade e 

continuidade nas ações. O PEP apresenta os dez elementos necessários para sua construção, que começa com a 

formulação de uma política de preservação (RECAM, 2013, p. 34, grifos nossos). Na sequência, entretanto, 

encontramos uma série de recomendações de ações concretas que se situam em âmbitos de atuação muito 

diversos, sejam elas ações rotineiras de um arquivo fílmico (“2.2.b. Garantir a transferência dos filmes em 

suporte de nitrato ou acetato para poliester”), ou medidas como criar bolsas e programas de intercâmbio com 

arquivos da região e de outros países (2.3.b) ou ainda assegurar que os arquivos fílmicos estatais sigam os 

parâmetros de preservação recomendados internacionalmente (2.2.c). O PEP recomenda, além disso, promover o 

desenvolvimento de áreas de formação específicas sobre preservação (2.3.a) e “incorporar nas escolas e 

universidades de cinema matérias obrigatórias e cursos de pós-graduação sobre preservação audiovisual” (2.3.c). 

Importantes medidas, sem dúvida. Entretanto, a inclusão de novas disciplinas em cursos técnicos ou 

universitários demanda uma articulação mais ampla das autoridades audiovisuais nacionais com os ministérios 

de educação de cada país, o que estaria muito além do âmbito de atuação da Recam.   

 

2.1.1.3. Formação 

A terceira linha estratégica do PEP trata da formação. O único objetivo apresentado refere-se a 

“conscientizar sobre a importância da preservação do patrimônio audiovisual entre os integrantes da indústria 

audiovisual” e recomenda duas ações, respectivamente de curto e de medio prazo: “realizar campanhas de 

formação e conscientização, em instituições de formação audiovisual e associações profissionais, sobre a 
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preservação e ‘o dilema digital’ com os realizadores, produtores e distribuidores da indústria audiovisual” 

(3.1.a.) e construir espaços de discussão e formação no âmbito do Recam (3.1.b).  

A formação é, sem dúvida, uma área de fundamental importância para a 

preservação audiovisual e deve-se destacar positivamente a ênfase que ela tem 

neste plano. Contudo, o entendimento da formação nesta terceira linha estratégica 

nos parece um pouco limitado, tendo em vista que recomenda apenas “campanhas” 

e “debates”. 

Cabe, entretanto, salientar que, na linha estratégica anterior, questões 

formativas essenciais e bem mais concretas foram sugeridas, como a capacitação 

permanente dos funcionários das instituições detentoras de acervos audiovisuais ou 

a inclusão da matéria nos cursos de cinema. Considerando a preservação 

audiovisual como um processo e não um ato (FRANCO apud BEZERRA, 2013, p. 

223), seria necessário realizar um trabalho amplo e de longo prazo em prol do 

reconhecimento público e da valorização da preservação audiovisual – e isso deve 

ser, efetivamente, parte integrante do processo formativo de diretores, produtores e 

técnicos. Nossa crítica, neste ponto, refere-se à estruturação do Plano, mais do que 

às recomendações propriamente ditas.  

 

2.1.1.4. Gestão documental 

A gestão documental, quarta linha estratégica do PEP, ocupa um amplo 

espaço no Plano, com 10 ações estruturadas em torno de três objetivos estratégicos: 

promover e monitorar a normatização dos processos de gestão documental nos 

arquivos estatais (4.1); implementar uma base de dados no sitio da Recam como 

parte do processo de integração regional da gestão documental (4.2) e assegurar a 

continua atualização e ampliação deste banco de dados (4.3). 

O Plano reconhece a importância da catalogação completa dos acervos, 

passo inicial e essencial no processo de preservação. O conhecimento do acervo, 

com informações detalhadas sobre tipologia de materiais disponíveis, sua 

localização e estado de conservação, forma a base para a definição das prioridades 

e para o planejamento de ações de curto, médio e longo prazos (COELHO, 2009). 

Entretanto, como o próprio Plano deixa entrever, esta não é a realidade dos arquivos 

fílmicos em questão e um avanço neste setor seria um grande passo para a 
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preservação audiovisual dos países individualmente e da região. Entretanto, ao 

invés de focar neste objetivo tão essencial, o PEP sugere um segundo grande 

passo, a integração regional destas informações em um banco de dados comum. 

Isso, por sua vez, implicaria não só na produção de metadados, definição de 

protocolos e standards técnicos (o que é um processo complexo e que pressupõe 

negociações talvez difíceis e demoradas entre instituições que possuem perfis 

bastante diversos), mas também na disponibilização de uma infra-estrutura técnica e 

capacitação do pessoal dos arquivos para operá-la.  

Em nenhum dos países-membros do Mercosul existe uma base de dados 

nacional. O projeto “Cinema Brasileiro: prospecção e memória”, de 2004, previa a 

criação do Sistema Brasileiro de Informações Audiovisuais (SiBIA), com o objetivo 

de coletar informações sobre os acervos audiovisuais dispersos em todo o país, 

reuni-las em um banco de dados e disponibilizá-las na internet, formando assim a 

base para o estabelecimento de um Plano Nacional de Preservação do Patrimônio 

Audiovisual Brasileiro. O projeto não logrou êxito. O banco de dados nunca existiu, 

entre outros motivos, porque grande parte das entidades detentoras de acervos 

audiovisuais do Brasil não estava em condições de fornecer informações sobre seu 

acervo por falta de infraestrutura e pessoal capacitado. Mudar esta situação 

pressuporia a disponibilização de verbas especificas para este fim, o que o SiBIA 

não fez e não temos indicações que o Recam faria. Neste ponto se explicita uma das 

grandes lacunas do Plano Estratégico Patrimonial do Programa Mercosul 

Audiovisual: não são indicadas as fontes de recursos para a realização de ações 

propostas. 

 

2.1.1.5. Difusão 

“Estabelecer estratégias de difusão e comunicação para a conscientização da 

importância da preservação audiovisual para a cidadania” é o objetivo estratégico da 

quinta linha de atuação do PEP, que prevê a realização de campanhas nos meios de 

comunicação a fim de “re-hierarquizar o audiovisual como objeto cultural e 

ferramenta pedagógica, além de difundir o conceito de patrimônio audiovisual” 

(RECAM, 2013, p. 51); o estabelecimento e a comemoração do Dia do Patrimônio 

Audiovisual do Mercosul; garantir subtítulos em português e espanhol nos 



11 

DVDs/BlueRays de filmes dos Estados-Partes; além da produção de “textos 

curatoriais que expressem o contexto histórico-cultural em que as obras foram 

produzidas e expliquem a necessidade de seu resgate e difusão” nos casos futuros 

de digitalização ou restauração de filmes e vídeos (p. 54). 

Como já dito, consideramos necessário trabalhar pelo reconhecimento da 

preservação como parte integrante da cadeia do audiovisual, bem como do 

audiovisual como parte do patrimônio cultural de um país ou região. Questionamos, 

entretanto, se campanhas midiáticas, comemorações, textos curatoriais etc. seriam 

os meios adequados para promover um processo de resignificação tão complexo.  

2.1.1.6. Pesquisa  

A sexta e última linha estratégica trata da pesquisa visando “impulsionar as 

articulações entre universidades e cinematecas para realização de pesquisas que 

complementem os temas de estudo específicos das cinematecas e que contribuam 

para os processos de patrimonialização” (RECAM, 2013, p. 55, grifos nossos).  

A primeira das ações propostas é realizar pesquisas sobre o consumo 

cultural. Após uma ótima análise sobre a relevância da questão, o PEP sugere 

algumas linhas de trabalho bem concretas como pesquisas com espectadores de 

cinema em geral, estudantes e profissionais da área; pesquisas qualitativas e 

quantitativas sobre a relação dos espectadores com o cinema local ou global, com 

circuitos comerciais e alternativos; ou ainda uma análise das coincidências e 

diferenças entre o consumo do audiovisual nos países do Mercosul, que serviria 

para a elaboração de ações conjuntas.  

Específicamente, hacemos hincapié en la relevancia de 
investigaciones de consumo de cine que, al combinar técnicas 
cuantitativas como las encuestas con metodologías cualitativas como 
las entrevistas, los grupos focales y la observación participante, 
posibiliten una indagación compleja de los modos en que 
determinados públicos perciben y significan el cine en general, el cine 
nacional en particular, las ideas de patrimonio y patrimonio 
audiovisual, así como también los sentidos que dan a sus propias 
prácticas de consumo cultural. Se trata de conocer con mayor 
profundidad a los públicos reales y potenciales de nuestro cine con el 
fin de pensar estrategias, desde las políticas culturales, para construir 
una relación con los mismos que no se limite a la inmediatez de una 
función de cine dada sino un vínculo sostenido en el mediano y largo 
plazo. (RECAM, 2013, p. 57).   
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É inquestionável a necessidade de pesquisas sobre o consumo cultural no geral e do consumo 

audiovisual na América do Sul, especialmente no contexto de hegemonia do cinema comercial dos EUA no 

mercado mundial. Entretanto, análises de consumo cultural situam-se fora do escopo de atuação e das 

competências de uma cinemateca. Conhecer os públicos reais e potenciais do nosso cinema e pensar em políticas 

públicas para fortalecer a relação do público com o cinema nacional (ou regional) e criar um espaço contra-

hegemônico seria fundamental, mas não faz parte da missão de uma cinemateca.  

Algumas cinematecas desenvolvem ações de formação de público ou alfabetização audiovisual e, caso 

essas ações tenham abrangência e regularidade, podem ter um impacto positivo na construção de práticas mais 

diversificadas de consumo cultural e contribuir para o estabelecimento da ideia do audiovisual como parte do 

patrimônio cultural (p. 63-64).  Contudo, a segunda ação recomendada (6.1.b),  “desenvolver estratégias e 

projetos para incorporar o audiovisual aos processos de ensino e aprendizagem em escolas, cursos de formação 

docente e espaços de educação não formal”, vai além do que se faz nas cinematecas. As possíveis linhas de 

trabalho são pensadas de forma demasiado ampla, como vemos na primeira delas:  investigação e análise 

comparativa das políticas de educação dos Estados-Membros em relação à alfabetização tecnológica em geral e 

às relações entre cinema e educação em particular, para identificar rupturas continuidades entre os países 

(RECAM, 2013, p. 63). Registramos o hiato entre a proposição de uma pesquisa de tal alcance e a ausência de 

indicativos de metas, competências ou fontes de recurso.  

 

2.2.  EM BUSCA DO NEXO ENTRE OS ELEMENTOS DO PEP 

Planos são instrumentos de planejamento e gestão que devem contribuir para 

a coerência e estabilidade das políticas culturais. Eles são formados por diversos 

elementos, por exemplo, os princípios que irão norteá-lo; um diagnóstico, necessário 

para embasar as decisões a serem tomadas; a definição dos objetivos a serem 

alcançados, assim como das estratégias (os planos de ação, os caminhos) e das 

ações propriamente ditas que deverão conduzir aos objetivos definidos. Enquanto 

instrumentos de planejamento e gestão, um plano deve ser mais do que uma gama 

de boas intenções ou de ações isoladas, ele precisa ser exequível em um contexto 

dado. Por isso, dois elementos são essenciais a um Plano: em primeiro lugar, a 

definição de metas que traduzam quantitativamente o que se pretende realizar e 

permitam o monitoramento dos resultados e, se necessário, a realização de ajustes 

no Plano. Em segundo lugar, a indicação de fontes de financiamento, uma vez que 

“toda política cultural, para ser concretizada, implica obrigatoriamente no 

acionamento de recursos financeiros, materiais e legais” (RUBIM, 2007, p. 152).  

Ao descrever os elementos que compõem um Plano, fica evidente a conexão 

lógica e causal entre eles: os princípios devem ser definidos antes dos objetivos e 
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estes, antes das ações. Com isso voltamos José Márcio Barros (2009) que ressalta 

que é o nexo entre conceito, estratégia e ação que transforma ações isoladas em 

uma política cultural. São estas conexões que buscaremos a seguir. 

O objetivo geral do PEP –  “por meio de recomendações aos Estados-

Membros do Mercosul definir as linhas estratégicas referentes à conservação, 

restauração e digitalização do seu patrimônio audiovisual” (RECAM, 2013, p. 9) – é 

plenamente atendido pelo Plano.  Seis linhas estratégicas foram efetivamente 

definidas. Entretanto, questionamos se as linhas propostas seriam realmente 

“estratégicas”, se seriam as mais adequadas para realizar o intento de “potencializar 

as políticas nacionais de preservação e articular as políticas de integração regional” 

(p. 8) – este sim, nos parece um objetivo apropriado ao Plano Estratégico 

Patrimonial do Mercosul.  

A existência por si só de um Plano que defenda o reconhecimento do patrimônio audiovisual, estimule a 

articulação regional e recomende medidas em prol da preservação de acervos é um avanço, que deve ser 

comemorado. Entretanto, o PEP apresenta três limitadores. Em primeiro lugar, algumas indefinições conceituais. 

O documento constrói um percurso argumentativo claro e, em diversos momentos, refere-se explicitamente aos 

referenciais teóricos que embasam as propostas apresentadas, como vemos na citação seguinte: 

Partimos de la concepción de que el patrimonio es una construcción social, y 
que dicha construcción es una operación dinámica, enraizada en el presente, a 
partir de la cual se reconstruye, selecciona e interpreta el pasado y no es un 
homenaje a un pasado inmóvil […] Desde esta posición, se pone énfasis en 
los usos sociales del patrimonio […] Por lo cual no es posible comprender los 
objetos y bienes culturales patrimoniales aislados de su proceso de 
producción y circulación social como de los significados que diferentes 
sujetos les atribuyen. (RECAM, 2013, p. 63). 

 

Esta noção bastante contemporânea de patrimônio não é acompanhada por uma  definição de 

preservação audiovisual e essa lacuna explica algumas incongruências encontradas já na sua estruturação do 

documento. Existem definições disponíveis e aceitas internacionalmente. Desde os anos 1990 Ray Edmondson, 

por exemplo, vem trabalhando com um grupo de profissionais do setor para definir os princípios da arquivística 

audiovisual em publicações da Unesco:9  

a preservação abarca o conjunto de operações necessárias para perenizar o 
acesso a documentos audiovisuais no maior grau de sua integridade. Ela pode 
englobar um grande número de procedimentos, de princípios, de atitudes, de 
equipamentos e de atividades. A preservação engloba, por exemplo, a 
conservação e a restauração de suportes; a reconstituição de uma versão 
original; a copiagem e o processamento do conteúdo visual e/ou sonoro; a 

                                                             
9  Cf. A philosophy of audiovisual archiving (Unesco: Paris, 1998). Uma versão ampliada e 
atualizada, intitulada  Audiovisual Archiving: philosophy and  principles, foi publicada em 2004. Dez 
anos depois, a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA) em parceria com a 
Cinemateca do MAM do Rio de Janeiro publicam uma versão em português com o título de Filosofia e 
princípios da arquivística audiovisual. 
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manutenção dos suportes em condições adequadas de armazenamento; a 
recriação ou imitação de procedimentos técnicos obsoletos, de equipamentos 
e de condições de apresentação; a pesquisa e a coleta de informações para 
conduzir a bom termo todas essas atividades. (EDMONDSON, 2013, p. 77): 

 

Uma definição clara de preservação conduziria a uma definição mais objetiva das linhas estratégicas do 

Plano, possibilitando uma melhor estruturação de ações a serem realizadas. Além disso, a falta de uma definição 

de preservação no PEP permite um lapso grave já na delimitação do seu objetivo geral, que se refere “à 

conservação, restauração e digitalização do seu patrimônio audiovisual” (RECAM, 2013, p. 9), ou seja, refere-se 

a alguns elementos da preservação, quando os especialistas defendem a necessidade de um pensamento sistêmico 

orientando o trabalho das cinematecas.10  

Uma base conceitual mais sólida evitaria ainda um segundo deslize problemático: referir-se à 

“preservação, educação e difusão do acervo” como “missão principal” dos arquivos audiovisuais (RECAM, 

2013, p. 19, grifos nossos). Oportuno seria também que o documento propusesse uma reflexão mais explícita 

sobre a relação entre preservação de acervos e valorização do patrimônio audiovisual, bem como sobre o papel 

das Cinematecas nesse processo de patrimonialização. Se, como o próprio texto afirma, “a preservação do 

patrimônio audiovisual deve ser a quarta coluna na construção de toda política audiovisual” (RECAM 2013, p. 

6), então o processo de reconhecimento deste patrimônio como parte do patrimônio cultural de um povo (ou de 

uma região) é algo que, no mínimo, deve ser conduzido pelos diversos setores do audiovisual, se não pela 

sociedade como um todo. Considerando, ainda, que “as cinematecas são o coração desta política”, como diz o 

texto na sequência, então um dos pontos focais do PEP deveria ser o alcance de uma melhoria real da situação 

dos arquivos fílmicos do Mercosul e consequentemente da salvaguarda de seus acervos.  

Com isso chegamos a um segundo ponto de reflexão: qual a função e qual o 

alcance de um documento como o Plano Estratégico Patrimonial do Programa 

Mercosul Audiovisual? Mesmo tendo consciência que a Recam é vinculada ao GMA, 

um órgão executivo, cabe perguntar em que esferas o PEP se move. Ele seria capaz 

de promover uma melhoria na situação concreta das instituições detentoras de 

acervos audiovisuais? Algumas recomendações sugerem que a equipe elaboradora 

do PEP apostava nisso, por exemplo, ao referir-se às necessidades prementes de 

disponibilização de recursos orçamentários estáveis e específicos, de melhoria de 

infraestrutura ou de capacitação permanente dos preservadores. As detalhadas 

recomendações referentes às condições de temperatura e umidade necessárias 

para o armazenamento de filmes e vídeos reforçam ainda esta ideia (cf. RECAM, 

2013, p. 27-37). Uma investigação mais profunda, ainda por fazer, deverá buscar 

esses resultados, mas até agora nada aponta neste sentido. A falta de indicações de 

                                                             
10  Edmondson (1998, p. 8, grifos do autor) sublinha a articulação entre as diversas atividades 
de um arquivo audiovisual como um aspecto central: “A palavra de ligação é e, não ou: o arquivo faz 
tudo, não algumas destas coisas.”   
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fontes de recursos para execução das ações propostas é um possível indício que 

algumas das recomendações dificilmente ultrapassarão o âmbito do discurso.  

Estaria talvez na esfera da articulação política a grande potência do Plano?  Uma série de 

recomendações, possíveis de serem realizadas com poucos recursos, poderia ter grande valia para a atuação das 

cinematecas: seja a presença de um especialista em preservação nos órgãos estatais responsáveis pela política 

audiovisual (1.1.e); seja a liberação de taxas alfandegárias para os insumos necessários à preservação (1.1.j); a 

criação de bolsas e programas de intercâmbio com os arquivos da região e de outros países (2.3.b); a 

implementação de espaços de discussão sobre a preservação audiovisual nos espaços da Recam (3.1.b); a 

promoção de debates para impulsionar os processos de normatização e padronização na gestão documental (4.1). 

Uma inestimável contribuição do PEP poderia ser a definição de uma política de preservação audiovisual para os 

Países-Membros do Mercosul. Esta, inclusive, é apontada como primeiro passo necessário para “assegurar [...] 

que os arquivos sob a órbita do Estado desenvolvam um programa sistemático de preservação, baseado nos 

parâmetros internacionais, mas adaptado a suas realidades institucionais” (RECAM, 2013, p. 33).  

Como consequência das indefinições conceituais e das indecisões sobre o alcance do Plano, surge seu 

terceiro limitador: a falta de um foco mais preciso. O Plano, ao mesmo tempo que recomenda ações que teriam 

efetivamente grande relevância para a preservação audiovisual, indica outras que sequer fazem parte do âmbito 

de atuação das Cinematecas. O Plano sugere medidas factíveis na esfera de atuação da Recam, ao lado de  outras 

que claramente implicariam em uma complexa articulação entre instâncias governamentais muito diversas nas 

diferentes esferas nacionais e regional.11 O Plano é incongruente, por exemplo, ao indicar a necessidade de ações 

em prol da completa catalogação de cada arquivo dos Estados-Membros (4.1.b) – algo basilar para o trabalho de 

um arquivo audiovisual, mas que está longe de ser realidade –, ao mesmo tempo em que detalha, com muito 

mais ênfase, atividades para promover a integração regional da gestão documental dos arquivos do Mercosul, 

com a criação de uma base de dados no Portal da Recam (4.2.a, 4.2.b, 4.2.c, 4.3.a, 4.3.b, 4.3.c). Tendo em vista 

que a catalogação dos acervos seria o fundamento para a criação de um banco de dados regional, parece-nos que 

as prioridades estão invertidas.    

Neste contexto,  sobressai um dos objetivos específicos do PEP, que tem como alvo 

Estimular pesquisas interinstitucionais e interdisciplinares 
sobre temas que não fazem parte do escopo temático 
investigado pelas cinematecas, mas que contribuem para o 
processos de patrimonialização audiovisual, tais como 
consumo e recepção, e a relação entre audiovisual e 
educação. (RECAM, 2013, p. 9, grifos nossos). 

 
  Ou seja: um dos objetivos do Plano é criar um novo espaço de atuação para as cinematecas, mesmo que 

entre as “ameaças” mapeadas através da Análise SWOT esteja a “ausência ou descumprimento dos dispositivos 

legais que garantam recursos orçamentários para as tarefas específicas dos arquivos audiovisuais” e entre as 

“fraquezas”, a falta ou inadequação de legislação específica, as precariedades na infraestrutura de preservação,  

ou as deficiências relativas aos recursos humanos etc. (RECAM, 2013, p. 12-13). Qual o sentido de ampliar as 

                                                             
11  A inclusão de matérias obrigatórias de preservação nos currículos dos cursos de cinema e 
criação de cursos de pós-graduação – ações importantíssimas –  nesta área exige, por exemplo, a 
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frentes de trabalho para áreas assumidamente não específicas, ao invés de investir na redução das fraquezas que 

impedem as cinematecas de realizarem sua missão?  

Neste ponto se explicita ainda uma tão surpreendente falta de nexo entre esse objetivo específico e o 

objetivo geral – que privilegia, como já visto, a “conservação, restauração e digitalização do seu patrimônio 

audiovisual” (RECAM, 2013, p. 9) – que trabalhamos com a hipótese de que existem motivos mais profundos e 

sistêmicos a justificar estas incongruências. As abordagens da policy analisis nos parecem produtivas: os 

processos de negociação política, as disputas de poder no campo simbólico, terminam por influenciar os 

conteúdos concretos de uma política cultural (FREY, 2000). As batalhas por poder e recursos, centrais na 

formulação de políticas públicas, passam pela mediação de instituições que terminam por conduzir as políticas 

para uma determinada direção, na medida em que privilegiam alguns grupos ou alguns objetivos em detrimento 

de outros (SOUZA, 2007).  

O reconhecimento da preservação audiovisual como elo constitutivo da cadeia produtiva do audiovisual 

é apresentado na introdução do PEP como algo novo. Neste contexto, corresponde à preservação audiovisual 

uma posição desvantajosa nas lutas por recursos e direitos. As políticas que implicam na divisão de recursos e 

direitos (chamadas de redistribuitivas) possuem forte potencial conflitivo e isto poderia explicar o impulso de 

ampliar o escopo de atuação das cinematecas para áreas não específicas, mas de interesse geral, como o consumo 

cultural. 

Validar (ou não) esta hipótese será o próximo passo de nossa investigação, que terá como focos 

principais a busca dos resultados concretos das ações do PEP e a tentativa de obter informações aprofundadas 

sobre o processo de elaboração e implementação do Plano Estratégico Patrimonial do PMA. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O audiovisual ocupa, atualmente, uma posição central no cenário de 

ampliação dos fluxos transnacionais e inter-regionais. Sendo assim, a preservação e 

circulação de imagens em movimento adquirem valor estratégico, tanto se 

consideramos a dimensão simbólica da cultura e a situação política, quanto suas 

possibilidades econômicas. No contexto da ampliação do faturamento das chamadas 

indústrias criativas no mercado internacional, processo marcado por extrema 

desigualdade, a preservação do acervo audiovisual dos países da América Latina 

seria essencial para a construção de uma contra-hegemonia de regiões do eixo sul.  

Sendo assim questionamos, em primeiro lugar, a pertinência do objetivo geral 

do PEP, que não consideramos adequado para responder ao desafio apresentado 

acima. Em segundo questionamos se este Plano é exequível, o que é difícil de 

                                                                                                                                                                                              
articulação com o ministério de educação de cada país – o que vai além não só da esfera de atuação 
da Recam, mas mesmo dos órgãos da Cultura.  
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responder tendo em vista que metas e recursos não são apresentados 

explicitamente. Mais ainda questionamos se ele conseguirá avançar para além de 

ações isoladas, possibilitando o desenvolvimento de uma tão necessária política de 

preservação audiovisual regional. Uma política que impulsione os processos de 

integração regional, a valorização a memória e das imagens próprias dos países do 

Mercosul, a ampliação dos espaços de debates e a solidariedade e cooperação 

entre os arquivos audiovisuais – só para citar alguns dos princípios que orientaram a 

elaboração do Plano (RECAM, 2013, p. 10).  

Cabe salientar que o alargamento dos horizontes das políticas culturais –    

incluindo  novos espaços de atuação com suas potenciais conexões local-regional-

nacional-transnacional  – representa um desafio não somente para o 

desenvolvimento das políticas, mas também para sua análise.   

A existência do Plano Estratégico Patrimonial é um ganho e um avanço. É um 

pequeno mosaico na construção de uma política audiovisual “progressista” (como 

dito na introdução do PEP), ou seja, de uma política que reconheça e enfrente os 

desafios apresentados pela contemporaneidade. Ao investigar um dos eixos do 

Programa Mercosul Audiovisual, percebemos como essencial associar a análise dos 

conteúdos das políticas de cultura a outras dimensões, explicitando o papel de 

determinados grupos e instituições, assim como da influência de aspectos políticos, 

econômicos, sociais etc. nos programas e ações efetivamente implementados.   
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