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UMA METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE DOCUMENTOS AUDIOVISUAIS4
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Resumo -  Apresentação da metodologia de tratamento de imagens em movimento e CD-

ROM multimídia, desenvolvida pela equipe da Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes

da USP. A metodologia foi criada com o objetivo de responder às necessidades de

informação dos pesquisadores das diferentes áreas da Escola, respeitando a natureza

específica dos documentos audiovisuais. Descreve a base de dados Cena, criada

especialmente para o acervo de imagens em movimento. Discute a necessidade de explorar,

para efeito de tratamento documentário, as categorias gênero, forma e assunto dos

documentos audiovisuais, superando as distinções baseadas exclusivamente no suporte.

Propõe, dentro da categoria geral imagens em movimento, um levantamento inicial dos tipos

de documentos mais comuns na área de comunicações, apontando para a necessidade de

desenvolver formas de tratamento adequadas a cada um deles.

Palavras-chave: Documentação audiovisual; Imagens em movimento; Tratamento da

informação

1 Documentos audiovisuais na Biblioteca da ECA/USP

Uma das características mais importantes da Biblioteca da Escola de Comunicações e

Artes da USP é a forte presença de coleções de documentos audiovisuais. Imagens em

movimento, imagens fixas, partituras musicais e documentos sonoros correspondem a mais de

40 por cento do acervo processado.

Não se trata, entretanto, de uma presença meramente quantitativa. Numa instituição

que oferece cursos de música, cinema, artes plásticas, televisão e publicidade, entre outros,

                                                
4 Palestra apresentada no XI ENDOCOM – Encontro Nacional de Bibliotecas e Centros de
Informação, evento componente do XXIV Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Campo
Grande, MS, 07.setembro.2001.
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esses documentos são tão importantes para o desenvolvimento da pesquisa e das atividades de

ensino quanto os livros e periódicos, recebendo tratamento compatível com as exigências da

Escola.

A Biblioteca tem investido na organização desse material desde a sua criação, em

1970. O acervo de discos, fitas  e partituras começou a ser formado já em 1972 e as coleções

de imagens fixas e em movimento, em seus diversos suportes, em 1978. Atualmente, a

Biblioteca possui 10.353 partituras, 11.000 gravações, 20.000 slides, 2500 fotos, 328 filmes

em película, 1700 vídeos e 71 CD-ROMs multimídia. Esse acervo é formado por doações,

material comprado com verbas da Universidade e de convênios, e também por produção

própria: a Biblioteca produz slides para uso didático, fotografando ilustrações em livros e

catálogos de exposições, e grava  em CD seus discos de vinil, para facilitar sua utilização. O

usuário desses materiais tem à sua disposição espaços planejados para consulta, com dois

pequenos auditórios, um para áudio e um para vídeo, além de equipamentos com fone de

ouvido para uso individual. O acervo está armazenado em ambiente adequado, que inclui uma

sala com temperatura e umidade controladas para os filmes, vídeos e documentos

fotográficos. Foram desenvolvidas três bases de dados específicas para cadastramento das

partituras, imagens em movimento e gravações, todas acessíveis pela página da Biblioteca na

internet (www.rebeca.eca.usp.br). 5

O tratamento dos acervos audiovisuais tem como princípios orientadores:

1) documentos audiovisuais diferem, por sua linguagem, características físicas e formas de

utilização, dos documentos textuais; não podem, portanto, ser tratados da mesma forma.6

2) acervos devem ser tratados para quem vai usá-los; as formas de tratamento devem falar a

mesma linguagem de seu público.

3) normas de catalogação devem ser aplicadas de forma a não contrariarem os dois princípios

acima.

A adoção desses princípios tem como implicação mais séria a opção por não usar

nenhuma das regras consagradas de catalogação de documentos. O AACR2, adotado pela

Biblioteca para descrição de seu acervo de livros, não foi considerado uma boa solução, por

não ser suficientemente específico em seus capítulos para audiovisuais. Todos os acervos

                                                
5 A base Acorde (partituras) e a base Cena (imagens em movimento), registram 100 por cento do
acervo. A base Sonora (discos e fitas), abrange o material recebido após sua criação, em 1996
(4500 títulos).

6 SMIT (1995, P.7-9) traça um panorama elucidativo das diferenças  entre o tratamento
documentário  de documentos audiovisuais e textos.
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audiovisuais da ECA são tratados de acordo com um sistema próprio que, embora incorpore

regras adaptadas de normas tradicionais, não segue rigorosamente nenhuma delas. Esses

princípios começaram a ser definidos no início dos anos setenta, quando a Biblioteca iniciou a

organização de sua documentação musical, com a orientação do professor Luiz Milanesi 7.

Naquela época, ao definir a metodologia a ser adotada, a preocupação principal foi descobrir

como os músicos pesquisavam, e que tipo de informações esse público esperava encontrar na

catalogação (MILANESI, 1997, p. 95). O estudo dessas necessidades e uma pesquisa entre

instituições internacionais levou à definição de um sistema que foi sendo aperfeiçoado ao

longo dos anos, e até hoje é utilizado. A mesma filosofia foi seguida em todas as demais

coleções.

2 Metodologia de tratamento de imagens em movimento

2.1 Formação do acervo e definição de critérios

O acervo de imagens em movimento da ECA é constituído por: filmes produzidos

pelos alunos do curso de Cinema, como atividade curricular; produções representativas do

cinema brasileiro e internacional; curta-metragens independentes brasileiros; documentários e

material didático em geral nas áreas de ensino da Escola; teses e trabalhos de conclusão de

curso8; documentos musicais, como óperas e concertos; trabalhos de vídeo-arte; filmes

publicitários; programas de televisão etc. A maior parte da coleção é composta por

documentos em videocassete VHS; apenas a produção dos alunos de cinema é

majoritariamente em película, nas bitolas 16 e 35 milímetros. No momento da redação deste

trabalho, está sendo iniciado o processo de aquisição de um lote de filmes em DVD, suporte

que deverá, ao que tudo indica, substituir o material em videocassete.

A área de guarda é climatizada, de acesso fechado ao público. Por esse motivo, o

material é armazenado em ordem numérica de tombo, conforme o suporte. Economia de

espaço e simplicidade são as vantagens desse tipo de arranjo, bastante comum em arquivos de

filmes.

Os primeiros critérios para a catalogação e a recuperação do material foram

estabelecidos num trabalho conjunto com os alunos da disciplina Documentação Audiovisual,

                                                
7 A bibliotecária Ariede Maria Migliavacca,  responsável pela Fonoteca da ECA até 1987, foi uma das
responsáveis pelo desenvolvimento desse trabalho.
8 Em alguns casos,  o audiovisual  contém documentação anexa ao texto acadêmico; em outros, o
núcleo principal da tese ou TCC é o próprio filme ou vídeo.
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da professora Johanna Smit. As normas da Federação Internacional dos Arquivos de Filmes

(FÉDÉRATION, 1991), embora não tenham sido adotadas em sua totalidade, propiciaram

boas soluções para problemas específicos de descrição. O sistema se desenvolveu com base

na observação das questões formuladas pelos seus usuários - alunos, professores e técnicos de

cinema, principalmente.

Inicialmente, a catalogação era manual. A cada documento correspondia uma ficha

matriz impressa em cartolina, no tamanho 14 x 18 cm. Os dados de catalogação eram

registrados em campos pré-estabelecidos: título, número de tombo, local de produção, data,

gênero, idioma, duração, descrição do suporte, resumo e algumas funções da equipe

realizadora. A partir dessa matriz, elaboravam-se fichários auxiliares com entradas por título

do filme, diretor e geográfico-cronológicas.

À medida em que o acervo crescia e seu uso aumentava, os dados da matriz original

revelavam-se insuficientes. Os usuários começaram a perguntar pela equipe realizadora

completa dos filmes e a pedir resumos mais detalhados, que as dimensões da ficha nem

sempre comportavam. As adaptações possíveis eram feitas de imediato; as mais complexas

registradas para estudo posterior. Assim, quando começou a ser definida uma base de dados

para cadastramento do acervo, já havia bastante segurança quanto à gama de informações

necessárias a uma boa descrição do material.

2.2  A base de dados Cena

2.2.1  Concepção

A base de dados Cena foi desenvolvida em CDS-ISIS, software escolhido pela

Biblioteca para a informatização de seus catálogos. O bom desempenho na recuperação da

informação, a ausência de limitações quanto à quantidade de registros,  número e tamanho de

campos, além da flexibilidade e do baixo custo revelaram-se as maiores vantagens do

programa. O uso do CDS-ISIS conferiu autonomia de trabalho à equipe: os próprios

bibliotecários puderam desenvolver as bases de dados mais adequadas aos objetivos da

Biblioteca, ainda que sem prescindir da orientação de analistas de sistemas. 9

Além das imagens em movimento em filme, vídeo e vídeo-disco, também estão sendo

registrados na base Cena os CD-ROM multimídia. Como são documentos que integram a

                                                
9 Ricardo Amaral, analista do Departamento Técnico do Sistema de Bibliotecas da USP, montou a

estrutura da base de dados Acorde (partituras), e assessorou o desenvolvimento de outras bases.
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linguagem escrita e a linguagem audiovisual, misturando textos, trechos de filmes, imagens

fixas, música e narração para veicular determinado conteúdo, foi feita a opção de dar-lhes um

tratamento semelhante aos filmes e vídeos, reunindo-os na mesma base de dados.

Uma das particularidades da metodologia de cadastramento na base Cena é: a unidade

de catalogação é o documento enquanto produção intelectual, independentemente de seu

suporte físico. Ou seja, o que é catalogado não é o objeto específico que se tem em mãos, mas

a obra cinematográfica. Várias cópias de um mesmo filme, mesmo que  se apresentem em

suportes físicos diferentes - uma em película cinematográfica, duas em vídeo e uma em DVD,

por exemplo -  correspondem a um único registro na base. A variedade e a quantidade de

suportes são indicadas no campo Descrição Física. Seguindo a mesma lógica, se uma fita de

vídeo apresentar mais de um documento gravado, cada um deles será registrado em separado

na base.

Essa decisão tem uma série de conseqüências  para o processamento dos documentos,

em especial no tratamento do título e dos dados de produção e distribuição, como se explica a

seguir.

2.2.2. Campos principais

Título original : Título que o filme recebeu em seu país de produção. Como é o título que

melhor identifica a obra cinematográfica, deve ser registrado mesmo que não conste dos

créditos da cópia que está sendo catalogada. Nesse caso, a identificação dessa informação

pode requerer  pesquisa em obras de referência ou bases de dados especializadas em cinema.

Campo indexado.

Título nacional: Título em língua portuguesa, escolhido pela distribuidora para veiculação do

filme no mercado brasileiro. Não se trata de tradução do título. Pode não constar do

documento, se este for uma cópia importada, mas deve ser registrado mesmo assim, por ser

um título atribuído nacionalmente à obra cinematográfica em questão. Campo indexado.

Os dois títulos são importantes na catalogação. Os pesquisadores procuram pelo
título que mais conhecem: normalmente, os títulos nacionais são mais assimilados pelo
público, mas há casos em que simplesmente não “pegam” – como O caçador de andróides ,
por exemplo, quase desconhecido título brasileiro do filme Blade runner. Há também
usuários que procuram preferencialmente pelos títulos originais: especialistas acostumados a
leituras em outros idiomas, pessoas que passaram longos períodos no exterior etc. É
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fundamental, portanto, que os dois títulos constem da descrição do material e sejam
recuperáveis na pesquisa. Há casos em que  a ausência de um dos títulos pode prejudicar o
reconhecimento de um filme.

Direção : É importante registrar o nome do diretor do filme porque, embora a obra

cinematográfica seja fundamentalmente coletiva, o diretor é a pessoa da equipe mais

freqüentemente  associado à noção de autor. Campo indexado.

Autoria: Campo reservado a pessoas que, não tendo a função de diretor, podem ser

consideradas como o principal responsável pelo conteúdo intelectual do documento. Exemplo

típico: numa gravação de um concerto musical, o compositor da obra executada costuma ser

assimilado á noção de autor com mais freqüência do que o diretor do vídeo – especialmente

porque o público desse tipo de trabalho é, em geral, ligado ao universo da música. Campo

indexado.

Local de produção: Para filmes, deve ser citado como local de produção o país, não a cidade.

Usuários procuram por filmes produzidos em um determinado país; a cidade onde se localiza

o escritório central da companhia produtora não é uma informação relevante. Campo

indexado.

Empresa produtora: Instituição particular ou privada responsável pela produção do

documento. Campo indexado.

Data de produção: Ano em que o documento foi finalizado. Campo indexado.

Outras datas: Na ausência da data de produção, indicam-se datas de lançamento,

relançamento, início de filmagens etc.

Na base Cena, quando se cadastra uma cópia em videocassete de um filme produzido
originalmente para cinema, registram-se nos campos Local de produção, Empresa produtora
e Data de produção os dados relativos ao filme original, que são os que efetivamente
interessam ao pesquisador. Os dados de distribuição comercial da fita de vídeo são
ignorados ou, no máximo, mencionados no campo Notas. Por exemplo: para o filme Cidadão
Kane, os dados importantes são: Estados Unidos, RKO Pictures, 1941. Os  dados da
distribuição em vídeo no Brasil - São Paulo, Continental Home Video, 1989 – não têm muito
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significado, e até podem, se registrados com mais destaque do que os dados de produção,
confundir o usuário. 10

Idiomas: São registrados o idioma original (dos diálogos originais do filme), o idioma das

legendas e o idioma de dublagem. Campos indexados.

Equipe realizadora: Há campos específicos na base para as seguintes funções: Produção,

Produção Executiva, Direção de Produção, Roteiro, Argumento, Fotografia, Montagem,

Edição, Som, Direção de Arte, Desenho de Produção, Figurinos, Cenografia, Animação,

Música, Câmera, Efeitos Especiais e Intérpretes. No campo Outros créditos são cadastrados os

participantes para os quais não há campos específicos na base. Para os filmes produzidos pela

ECA/USP, estão também previstos os campos: Assistentes, Equipe de Segunda Unidade e

Técnicos (funcionários da Escola que participam da produção dos filmes). Há, ainda, um

campo para o nome do autor da obra - romance, peça teatral, conto e outras - na qual o filme

foi baseado. Este último e o campo Intérpretes são indexados.

Descrição física:  Suporte (filme, vídeo, vídeo-disco, CD-ROM, DVD) ; quantidade de

exemplares; bitola (do filme) ou sistema (do vídeo); quantidade de rolos ou fitas, se houver

mais de um; características do som (óptico, magnético ou sem som); cromia (colorido, preto e

branco ou ambos); duração em minutos.

Minutagem: Campo no qual é indicada a localização de um documento gravado numa fita de

vídeo (início e fim).

Resumo: Talvez o momento mais importante no tratamento de imagens em movimento seja a

elaboração do resumo. Como esse tipo de documento exige o uso de aparelhos para

visualização, o resumo é fundamental no processo de seleção pelo usuário. O método ideal

para elaborar um bom resumo é assistir ao filme do começo ao fim, fazendo anotações.

Resumir filmes é um exercício bastante diferente de resumir um texto: o documentalista

precisa estar especialmente atento aos problemas decorrentes da transposição da linguagem

audiovisual do documento analisado para a linguagem escrita do resumo (SMIT, 1989, p.

104). O conteúdo do filme tem que ser apresentado sem omissão de partes importantes. Um

                                                
10 Nosso procedimento é exatamente o contrário do preconizado pelo AACR2, que propõe indicar na
área de imprenta o local, distribuidora e data de distribuição do vídeo analisado, remetendo à área
de notas os dados do filme original.
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filme de ficção pode ser resumido de forma sucinta, enquanto que um documentário exige

quantidade maior de detalhes. Deve-se  descrever as imagens que são mostradas, assim como

os recursos usados para transmitir o conteúdo do filme, tais como: imagens de arquivo,

fotografias, desenhos, recursos de animação, tomadas aéreas, efeitos especiais, entrevistas,

depoimentos etc. Mencionar nomes de pessoas e locais que apareçam, bem como a presença

de fragmentos de outras obras dentro do filme: trechos de filmes ou programas de TV,

imagens de peças teatrais etc. A dimensão sonora do documento não pode ser esquecida:

músicas, ruídos e vozes podem ser decisivos para a compreensão do sentido da obra. Juízos de

valor e interpretações pessoais devem ser evitados ao máximo: um documentalista não precisa

ser um crítico de cinema.

Eventos: Festival ou  mostra no qual o trabalho tenha recebido um prêmio. Campo usado

apenas para a produção da ECA.

Referência:  Campo usado para fazer a ligação dos diferentes acervos da Biblioteca. Quando

um filme forma um conjunto com outro documento do acervo (um livro, uma partitura),

insere-se neste campo o autor, o título e número de chamada desse outro item.

Versão: Identificação de variantes significativas de um filme, como: versão do diretor, versão

do produtor etc. Usado também para indicar que o material não foi editado.

Série :  Títulos de séries de documentos independentes agrupados em função de um

determinado tema ou motivo. Não confundir com títulos de ficções seriadas formados por

capítulos em seqüência, como Jornada nas estrelas ou Jeannie é um gênio, e documentários

apresentados em capítulos, como América,  que devem ser registradas no campo Título.

Campo indexado.

Notas: Informações complementares que o catalogador considerar relevantes, mas que não

tenham campo definido na base. Entre as notas que se registram obrigatoriamente estão:

observações sobre condições de conservação e qualidade técnica do documento; existência de

material adicional anexo; notas sobre o modo de produção do item (gravado ao vivo, por

exemplo); restrições à circulação e outras. Campo indexado seletivamente.
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Assunto: São usados dois processos diferentes de indexação.  Os filmes de ficção são

indexados de acordo com uma metodologia específica, cujo objetivo é prover o acesso a esse

tipo de documento pelos conteúdos mais solicitados pelos usuários, resguardando, ao mesmo

tempo um mínimo de objetividade na análise. São indexados os seguintes aspectos: local da

ação; época da ação; eventos históricos; nomes de personagens reais e fictícios; características

dos personagens centrais. Para indexar os documentários e outros materiais não ficcionais, são

adotados os mesmos termos da lista de cabeçalhos de assuntos usada no processamento de

livros. Não é o método ideal, já que existem diferenças significativas entre os processos de

indexação de textos e de imagens, mas é necessário manter a uniformidade de linguagens em

todos os acervos da Biblioteca. Campo indexado.

Pessoa como assunto: Nomes de personalidades que são assunto do documento, ou que dele

participam na condição de entrevistados ou depoentes. Campo indexado.

Linguagem: Identificar a linguagem original na qual o documento foi produzido: cinema,

vídeo ou multimídia. Essa diferenciação não é determinada pelo suporte do documento.

Assim, se o documento foi feito para o cinema, deve ser identificado como cinema ainda que

a cópia catalogada tenha como suporte o vídeo. Campo indexado.

Forma artística: O conceito de imagens em movimento engloba uma vasta gama de tipos de

documento, qualquer que seja o seu suporte físico. Numa fita de vídeo, por exemplo, pode

estar gravado um filme feito originalmente para o cinema, uma ópera, uma aula, um capítulo

de telenovela e diversos outros documentos. É importante que essa distinção  fique

transparente para o usuário do acervo, já que pode ser um dado importante para na escolha do

documento a ser consultado. O campo é preenchido de acordo com uma lista normalizada

contendo, até o momento, dezoito termos. Campo indexado.

Gênero: Gênero cinematográfico é um conceito de aplicação difícil em documentação, dadas

as dificuldades de definição dos termos genéricos e de identificação do gênero de cada filme.

A ausência de listas normalizadas para uso em bibliotecas também é um problema. 11

Atualmente, a lista de gêneros da base Cena é, por opção, restrita a poucos termos que não

                                                
11 A Library of Congress tem uma lista bastante completa, mas não resolve totalmente os
problemas de acervos brasileiros.
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oferecem grandes problemas de identificação. Mesmo assim, a identificação do gênero se faz,

sempre que possível, com base em fontes de pesquisa. São usados alguns termos que os

usuários costumam assimilar à idéia de gênero, embora a rigor não o sejam,  como animação

(técnica), adaptação de obra literária ou teatral (conceito relacionado à elaboração do roteiro)

e curta-metragem. Campo indexado.

3 Abordagem do conteúdo x abordagem do suporte

Os documentos audiovisuais tiveram, por muito tempo, um caráter de novidade no

mundo da biblioteconomia. Invenções recentes, se comparados ao livro, quando adquiriram o

status de documentos dignos de serem preservados, causaram estranheza. A prova disso é a

denominação "materiais especiais", ainda muito usada na área, que parece querer jogar para

um tipo de gueto documentos que não se sabe como organizar.

Não tratar - se os materiais são especiais não sou obrigado a conhecê-los -  ou tratá-los

como se fossem livros - porque isso eu sei fazer - , são atitudes que ainda persistem entre os

bibliotecários. Num terceiro momento, ocorre o que se pode denominar abordagem centrada

no suporte, na qual se dá uma aparente aceitação da natureza específica dos documentos

audiovisuais. Essa atitude envolve inquietações - de fato, muito procedentes - com formas de

armazenagem,  conservação e descrição física dos documentos. O profissional empenha-se em

decifrar dados técnicos: descobrir se a duração é importante, se deve registrar as dimensões,

se o sistema de uma fita está indicado no documento são suas maiores preocupações. Nesse

estágio, a grande pergunta que o bibliotecário se faz é como processar acervos de vídeo (ou

de fotos, ou de CDs, conforme a situação). Ainda é uma abordagem de fora, que não consegue

chegar ao núcleo do problema.

O bibliotecário precisa resolver rapidamente as questões relacionadas ao suporte para

passar à melhor fase do entendimento com os documentos audiovisuais: a abordagem pelo

conteúdo. Nesse momento fica evidente que o problema não é apenas tratar vídeos, é tratar o

conteúdo desses vídeos, entender sua linguagem e o uso que o pesquisador faz deles. As

informações técnicas deixam de ser um mistério quando se começa a entender como

interferem na forma de utilização do documento. A abordagem pelo conteúdo exige que o

bibliotecário "entre" no documento analisado, para vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo em sua

totalidade, já que não há orelhas, páginas de rosto nem sumários que permitam a famosa

"leitura técnica" que se faz com livros. As perguntas nessa fase seriam: como processar aulas
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de dança em vídeo, como indexar um acervo de desenhos animados, como fazer resumos de

vídeo-clips, como tratar música folclórica ou imagens publicitárias.

3.1 Dimensões de conteúdo das imagens em movimento

Numa  abordagem da dimensão do conteúdo de imagens em movimento, são

especialmente relevantes as seguintes categorias de informação: 1) linguagem;  2) forma;

3) gênero ; 4) assunto; 5) resumo.

A tabela abaixo mostra exemplos de aplicação das 4 primeiras categorias:

Documento linguagem forma gênero assunto
2001, uma odisséia  no espaço
(S. Kubrick, 1968)

cinema filme ficção científica viagens espaciais
evolução
alienígenas

Thriller (J. Landis, 1983) vídeo vídeo-clip terror zumbis
O bem amado vídeo / TV telenovela comédia

sátira
política

Carmen (C. Saura, 1983) cinema filme musical mulheres fatais
dança flamenca
artistas

Carmen (B. Large, 1988) vídeo ópera        ? mulheres fatais
ciganos
Sevilha

Submarino amarelo
 (G. Dunning, 1968)

cinema filme animação
musical

músicos
Beatles

(São apenas exemplos para ilustrar as distinções entre as categorias. Os termos não são,
necessariamente, os mais adequados)

Cada uma dessas dimensões requer estudos específicos, que levem à fixação de

conceitos e à normalização da terminologia. Algumas questões que se abrem: é possível

estabelecer uma lista de gêneros que possa ser aplicada a todas as formas citadas no exemplo,

ou cada uma requer uma lista específica? Podemos usar o termo animação como gênero, ou

seria mais correto considerar filme de animação como uma forma? Até onde é possível

separar gênero de assunto (o filme de vampiro já é um gênero ou vampiro é o assunto do

filme)? Que efeito vai ter sobre essas distinções a atual tendência de fusão que se verifica

entre as linguagens audiovisuais?
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A título de exercício, ou mesmo de especulação, tentemos fazer um levantamento das

formas sob as quais as imagens em movimento se apresentam mais freqüentemente na área de

comunicações.

No acervo da Biblioteca da ECA 12,  encontram-se as seguintes formas:

Material de treinamento : Aulas, palestras, demonstrações.

Material institucional:  Documentos realizados com a finalidade de apresentar e

divulgar uma determinada empresa ou instituição. Incluímos

nessa categoria, por proximidade de linguagem e finalidades,

material realizado para divulgar localidades turísticas.

Material jornalístico: Reportagens, cinejornais, telejornais, entrevistas.

Material publicitário: Anúncios, campanhas políticas, trailers de filmes.

Programas de TV: Telenovelas, séries, programas de variedades, teleteatro, shows

musicais, vídeo-clips.

Vídeo-arte: Trabalhos de caráter artístico nos quais o vídeo é usado como

suporte e tem explorados seus recursos de linguagem.

Making-off: Trabalhos de caráter documental que mostram como foi

realizado uma outra obra audiovisual (um filme ou programa de

TV, geralmente).

Vídeo-documentação: Registros não editados, ou minimamente editados, de eventos

artístico-culturais, geralmente efêmeros, como exposições,

instalações, performances e apresentações diversas.

O levantamento inclui apenas as formas mais típicas da área. Não se  pode esquecer,

entretanto, que praticamente qualquer filme ou vídeo, documental ou ficcional, pode ser

documento de pesquisa em comunicações ou em qualquer outra área, ou por sua temática ou

por ter interesse enquanto objeto de estudo em  si.

Como em toda divisão arbitrária, as categorias sofrem de alguma imprecisão em seus

limites. Muitas se interpenetram: um telejornal é um documento jornalístico e também um

programa de televisão; uma aula ou uma entrevista também se encaixam na definição de

                                                
12 Analisar acervos de outras instituições é uma  tarefa imprescindível, que não foi possível realizar
para este trabalho.
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vídeo-documentação. Essa imprecisão não chega a ser um problema, se o documentalista tiver

consciência dela e souber explicar seus critérios aos usuários do acervo.

Na  lista de formas da Library of Congress identificam-se categorias semelhantes,

embora com mais subdivisões e terminologia diferente:

Advertising: Material publicitário. Há subdivisão por tipos de anúncios,

incluindo também os materiais institucionais.

Performance: Conceito equivalente à nossa vídeo-documentação.

Serial: Séries ficcionais com número de capítulos pré-determinados,

como Flash Gordon conquista o universo.

Series: Grupo planejado de trabalhos de duração e assunto

determinados, relacionados um ao outro, como as séries

educativas.

Stock-shot: Conjunto de cenas reunidas em torno de um tema, evento ou

assunto, na condição de fonte de material visual.

Television commercial: Anúncios feitos para televisão.

Television feature: Obra ficcional feita para a TV, com aproximadamente 90

minutos de duração.

Television mini-series: Programa em episódios de duração limitada.

Television pilot: Episódio piloto de uma possível série.

Television series: Programa em episódios, com duração indefinida.

Television special: Programa individual, exibido numa ocasião específica.

Trailer

A identificação de formas, gêneros e outras categorias é apenas o primeiro passo na

abordagem de conteúdo das imagens em movimento. A etapa seguinte deve ser a análise da

linguagem específica de cada documento e das suas formas de utilização. Estabelecimento de

técnicas específicas para elaborar resumos, estudos de elementos a serem indexados,

normalização de terminologia, estudos de gêneros, levantamento das funções principais

dentro da equipe realizadora são algumas das empreitadas que a documentação audiovisual

tem pela frente.
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