
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

MARINA FIGUEIREDO SIMÕES DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

Instituições de Memória no Brasil  

A (re)construção da identidade após episódios de crise sucessivos em uma organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO - SP 

2021  



MARINA FIGUEIREDO SIMÕES DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

Instituições de Memória no Brasil  

A (re)construção da identidade após episódios de crise sucessivos em uma organização 

 

Dissertação apresentada à escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas, como requisito 

para obtenção do título de Mestre em 

Administração de Empresas. 

 

Linha de Pesquisa: Estudos Organizacionais 

Orientador: Prof. Dr. Amon Narciso de 

Barros 

 

 

 

SÃO PAULO - SP 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oliveira, Marina Figueiredo Simões de. 

     Instituições de memória no Brasil: a (re)construção da identidade após episódios 
de crise sucessivos em uma organização / Marina Figueiredo Simões de Oliveira. - 
2021. 

     123 f. 

  

     Orientador: Amon Narciso de Barros. 

     Dissertação (mestrado CMAE) – Fundação Getulio Vargas, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. Imagem corporativa. 2. Memória. 3. Cultura organizacional. 4. Administração 
de crise. 5. Cinemateca Brasileira. I. Barros, Amon Narciso de. II. Dissertação 
(mestrado CMAE) –  Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III. 
Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 65.013:159.953 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 

 



MARINA FIGUEIREDO SIMÕES DE OLIVEIRA 

Instituições de Memória no Brasil  

A (re)construção da identidade após episódios de crise sucessivos em uma organização 

 

Dissertação apresentada à escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas, como requisito 

para obtenção do título de Mestre em 

Administração de Empresas. 

 

Linha de Pesquisa: Estudos Organizacionais 

Data de avaliação: 25/02/2021 

Banca examinadora: 

_____________________________ 

Prof. Dr. Amon Narciso de Barros 

(Orientador) 

FGV-EAESP 

_____________________________ 

Profa. Dra. Isleide Arruda Fontenelle 

FGV-EAESP 

_____________________________ 

Profa. Dra. Denise Franca Barros 

Unigranrio 

 

SÃO PAULO - SP 

2021 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, que me ensinou a gostar de cinema. 



 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a evolução, ou a “(re)construção” da 

identidade organizacional de uma Instituição de Memória no Brasil. Mais especificamente, 

buscou-se entender o processo de sensemaking após episódios de crise, no caso, os episódios 

de incêndio e fragilidade financeira ocorridos na instituição Cinemateca Brasileira entre os anos 

de 1956 e 2016. 

Foram analisadas narrativas históricas de seus membros, publicadas nos jornais Folha 

de São Paulo e O Estado de São Paulo. O trabalho articulou os conceitos de identidade e imagem 

organizacional, crises e o seu impacto na identidade de uma organização, como esta lida com a 

crise e como se dá o processo de reestruturação da identidade organizacional. Esses conceitos 

foram, então, usados para entender os resultados da pesquisa que foi feita através do método de 

Análise Temática. 
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ABSTRACT 

 

This work had as its main objective, to analyze the evolution, or the “(re)construction” 

of the organization identity of a Memory Institution in Brazil. Particularly, to understand the 

sensemaking process after crisis episodes, in this case, fire and financial fragility that occurred 

in the organization Cinemateca Brasileira, between the years 1956 and 2016. 

The historical narratives of the organizational members, published in the Folha de São 

Paulo and O Estado de São Paulo newspapers, were analyzed.  The work articulated the 

concepts of organizational identity and image, crisis, and its impact on an organization’s 

identity, how the organization deals with the crisis and how the process of identity 

reconstruction occurs. These concepts were then, used to understand the research results, that 

was done using the Thematic Analysis method. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da construção e da evolução da 

identidade da organização Cinemateca Brasileira ao longo da sua trajetória, analisando a 

maneira como essa é articulada por seus membros ao longo do tempo, com foco em como essa 

(re)construção ocorre durante e após episódios de crise. Será levado em consideração como 

esses eventos afetam o desenvolvimento da identidade organizacional, através da criação do 

sentido tanto em relação à questões internas à organização, quanto em relação ao seu 

entendimento dentro do seu meio. 

Mais especificamente, será buscado entender como diversos episódios de incêndios 

ocorridos em Instituições de Memória no Brasil, impactam na construção – ou reconstrução – 

da identidade organizacional desse tipo de instituição. Para a realização do estudo, foi escolhido 

como objeto de pesquisa a Cinemateca Brasileira, instituição responsável pela preservação e 

difusão de arquivos audiovisuais produzidos no País.  

Dentro da área de Administração e Estudos Organizacionais, o estudo envolvendo 

Instituições de Memória tem sido feito, principalmente, na pesquisa sobre museus corporativos 

e arquivos organizacionais. Esses locais são tidos como repositórios da memória organizacional 

(NISSLEY; CASEY, 2003) em suas diferentes formas – material e textual (SCHULTZ; 

HERNES, 2013)  - de forma que possam ser acessados por seus membros e ser usados de 

maneira estratégica no presente, seja na formação de uma identidade organizacional ou na 

tomada de decisões estratégicas e de mercado (BARROS, 2016; MORDHORST et al., 2015; 

SUDDABY; FOSTER; TRANK, 2010; WALSH; UNGSON, 1991).   

No entanto, nos últimos anos foram marcados pela destruição de diversas organizações 

do tipo (BOCHNER, 2018). Incluindo os recentes episódios de incêndios no País, nos quais 

diversas Instituições de Memória, como museus, livrarias e arquivos, foram destruídos. Assim, 

essa discussão será expandida levando-se em consideração a importância dessas instituições em 

um nível nacional. 

A discussão será iniciada abordando-se a literatura sobre o conceito de identidade 

organizacional segundo Albert e Whetten (1985). Para os autores, esta se configura como sendo 

os atributos centrais de uma organização. Posteriormente, o conceito será elaborado através da 

teoria desenvolvida por demais autores, incluindo também a relação entre identidade e imagem 
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organizacional. Também será abordada a questão de crise organizacional – neste caso os 

incêndios em museus e arquivos – e o efeito que estes produzem na identidade da organização, 

sendo que episódios do tipo comprometem as suas atividades e a sua própria existência. 

Uma das consequências de uma crise numa organização é a desestabilização da 

identidade organizacional (RAVASI; SCHULTZ, 2006), o que desencadeia um processo de 

sensemaking para restaurar o significado dessa organização para os seus membros (WEICK; 

SUTCLIFFE; OBSTFELD, 2005). No entanto, nesse cenário, no qual uma crise pode afetar o 

setor como um todo (TIEYING; SENGUL; LESTER, 2008), esse processo é comprometido 

não só pela instabilidade da situação (MAITLIS; SONENSHEIN, 2010; WEICK, 1993) como 

também porque, durante crises sucessivas, a “capacidade de recuperação” (CHIANG, 2000) 

também é afetada.  

Será desenvolvido como as organizações reagem a esses episódios, analisando o seu 

processo de sensemaking, a fim de reestabelecer a sua identidade. O trabalho irá abordar 

também a importância do passado e da memória organizacional como recurso estratégico nesse 

processo. 

Outro ponto a ser ressaltado é que, da mesma forma que a memória organizacional é 

usada de forma estratégica, a sua construção está subordinada a relações de poder  que definem 

o que deve ser preservado e que interpretações e narrativas devem ser feitas (DECKER, 2013; 

SCHWARTZ; COOK, 2002). Dessa forma, uma organização pode adaptar suas narrativas, 

omitindo ou reinterpretando acontecimentos da sua história, de forma a se adequar às demandas 

do seu ambiente e legitimar as suas decisões estratégicas. (LUBINSKI, 2018; ZUNDEL; 

HOLT; POPP, 2016) 

Trazendo a discussão para o contexto brasileiro, Coraiola (2012) destaca a fragilidade 

das instituições que preservam esses arquivos, e também a deficiência estrutural dos órgão 

públicos (BARROS, 2016), principais financiadores desse tipo de organização, o que gera um 

ambiente de instabilidade para as instituições de preservação histórica (OLIVEIRA; SILVA, 

2012; SANTOS, 2004).   

Nesse sentido também será desenvolvida a questão da importância das Instituições de 

Memória, não apenas no sentido de construção de conhecimento, mas também da sua 

importância sociocultural e o impacto que essa fragilidade e esse ambiente de instabilidade 

provocam nas organizações do tipo.  
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Assim, este trabalho buscará responder à seguinte pergunta de pesquisa: qual o efeito 

de um ambiente de crise e instabilidade no processo de (re)construção da identidade 

organizacional? 

Para responder à pergunta, escolheu-se como objeto de estudo a Cinemateca Brasileira, 

instituição que já passou por quatro episódios de incêndio ao longo da sua história, além de 

períodos de fragilidade. Serão analisadas as narrativas produzidas pelos seus stakeholders, 

buscando identificar como estes articulam o entendimento sobre a sua identidade 

organizacional ao longo do tempo: antes, durante e depois dos episódios de crise, a fim de 

entender a sua evolução. Também procurar-se-á entender como crises passadas atuam no 

entendimento de crises no presente. E, dentro do campo de Instituições de Memória, como uma 

organização num setor em constante fragilidade, interpreta esses episódios de crise e o impacto 

disso na identidade organizacional.  

Assim, esse trabalho tem como objetivo contribuir para o estudo de identidade 

organizacional, a relação de memória e crise, e também para o estudo de Instituições de 

Memória, trazendo à tona um tema de alta relevância que é a situação dessas instituições no 

País. 

Quanto aos objetivos específicos, esse trabalho pretende: entender como uma 

organização faz uso do seu passado no seu processo de sensemaking e reconstrução da sua 

identidade; entender como a identidade é articulada em períodos de crise e entender o impacto 

da destruição de Instituições de Memória, dada a sua importância sociocultural e como isso é 

refletido na sua identidade organizacional. 

Esse trabalho será composto, além dessa introdução, do referencial teórico detalhando 

os principais conceitos trabalhados durante a exploração do tema, a explicação da metodologia 

utilizada, o resultado da análise dos dados e a discussão, mostrando como os resultados obtidos 

na análise dialogam com a teoria apresentada.  

 

 

 



14 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

O conceito de identidade organizacional foi inicialmente estabelecido por Albert e 

Whetten (1985) como sendo usado para definir como uma organização define a si mesma 

(p.264). Essa seria composta por uma série de autoafirmações de uma organização, 

representando o que seus membros acreditam ser os seus “atributos centrais e duradouros que 

as distinguem das demais organizações” (p.265). Os autores explicam que esses atributos 

desempenham um papel essencial na tomada de decisões. Segundo eles, a identidade representa 

a resposta de uma organização e de seus membros para as perguntas: “quem somos?” ou “o que 

queremos ser?” (idem). 

Os autores afirmam que, quando um evento desencadeia a busca pela identidade de uma 

organização, esta irá buscar por respostas através de vários de seus atributos, como a sua cultura, 

filosofia ou a sua posição no mercado (.idem). E ela buscará até encontrar características suas 

que se adequem a três principais critérios: critério de centralidade, o que significa que esse 

atributo deve ser central para as atividades da organização; critério de distinção: significando 

que essa característica seja importante para distinguir a organização das outras e critério de 

continuidade: o que significa que essa característica deve se manter estável ao longo do tempo.  

Por causa do critério de continuidade, os autores afirmam que uma mudança ou perda 

de sua identidade poderia se tornar uma causa de grande sofrimento para a organização. No 

entanto, em algumas situações essas mudanças são necessárias devido a pressões ambientais. 

Nesse caso, ao longo de sua história ou “ciclo de vida” (p.275), uma organização pode assumir 

diferentes “papéis” ou identidades, substituindo a identidade anterior ou adicionando mais um 

“papel” à identidade existente, de forma a se adaptar à sua nova realidade.   

Posteriormente, Whetten (2006) elabora o conceito de identidade organizacional 

diferenciando-o de outros conceitos relacionados, como exemplo, a imagem de uma 

organização.  

O autor reforça a importância do conceito de “autodefinição” da identidade pela 

organização, afirmando que a identidade é a maneira pela qual seus próprios membros 

enxergam a si mesmos, e a sua organização em relação à outras organizações do mesmo setor. 

Já esse conceito difere, então, do conceito de imagem organizacional, que é a maneira como os 
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membros de uma organização acreditam que esta é percebida por agentes externos (DUTTON; 

DUKERICH; HARQUAIL, 1994).  

No entanto, Scott e Lane (2000) mostram que os conceitos de identidade e imagem 

organizacional são inter-relacionados (DUTTON; DUKERICH, 1991), o que leva ao 

questionamento de quais agentes são responsáveis pela sua construção. Os autores citam Gioia 

(1998) que afirma que a construção da identidade organizacional se dá através da interação de 

atores internos e externos (SCOTT; LANE., 2000, p. 44). 

Os autores propõem que a identidade organizacional é desenvolvida ao longo de uma 

série de debates entre managers e stakeholders (idem). Cada uma das partes criaria o seu 

próprio conjunto de significados sobre quais seriam os atributos “centrais e duradouros” 

(ALBERT; WHETTEN, 1985) da organização e a identidade seria construída através da 

constante projeção da imagem desejada pelos managers e a sua constatação ou legitimação 

pelos stakeholder. 

No entanto, esse conceito entra em conflito com o critério de continuidade proposto por 

Albert e Whetten (1985) que pressupõe que os atributos se mantêm estáveis ao longo do tempo. 

Gioia, Schultz e Corley (2000) afirmam que, devido a essa interdependência entre identidade e 

imagem, o conceito de identidade organizacional se tornou fluído e instável.  

A vantagem, segundo os autores, de considerar o conceito de identidade organizacional 

como algo instável, é o de poder considerar que a identidade consegue se adaptar à instabilidade 

e às mudanças do seu ambiente (p.64). Ao contrário do conceito anterior proposto por Albert e 

Whetten (1985), de uma identidade fixa, cujo processo de mudança acarretaria em um 

sofrimento organizacional.  

Para Gioia, Schultz e Corley (2000), os líderes organizacionais não levam em 

consideração apenas a sua autopercepção de identidade para refletir a imagem organizacional 

desejada (SCOTT; LANE., 2000), mas também podem projetar uma imagem que melhor se 

adeque às expectativas desses stakeholders. Porém, isso levaria a um paradoxo no qual uma 

organização precisaria ser capaz de ter uma identidade flexível e ao mesmo tempo manter os 

seus core values. Para isso, Gioia, Schultz e Corley (2000) argumentam que a adaptabilidade 

da identidade organizacional não se dá pela alteração das crenças nos atributos centrais da 

organização, mas na mudança dos significados que são atribuídos à eles, ou seja, na sua 

interpretação (p.74). Dessa forma, uma organização pode projetar uma imagem ressignificando 

os seus valores, e ao mesmo tempo mantendo-os estáveis.  
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Um dos fatores que pode gerar a necessidade de mudança da identidade organizacional 

por uma instituição é um episódio de crise. Segundo Weick (1988), crises são “eventos de baixa 

probabilidade, porém, com graves consequências que ameaçam os objetivos centrais de uma 

organização” (p.305). Pearson e Clair (1998) complementam, afirmando que eventos desse tipo 

“ameaçam  a viabilidade de uma organização e são caracterizados pela ambiguidade quanto às 

suas causas, efeitos, meios de resolução e pela crença de que decisões devem ser tomadas de 

maneira rápida” (MAITLIS; SONENSHEIN, 2010; PEARSON; CLAIR, 1998). 

Esses eventos levam os membros de uma organização a questionar os seus valores 

centrais e consequentemente, representam uma ameaça à identidade organizacional. Essa 

ruptura de significado desencadeia um processo de sensemaking pelo qual a organização irá 

tentar interpretar o ocorrido, justificando as decisões que foram tomadas (WEICK, 1988), 

“preenchendo o vazio de significado” (RAVASI; SCHULTZ, 2006) podendo, assim, retomar o 

seu estado de normalidade (WEICK; SUTCLIFFE; OBSTFELD, 2005). 

Segundo Gephart (1993), a natureza pública e o impacto social dos episódios de crise, 

acabam por também afetar a percepção que os stakeholders externos têm da organização. Para 

o autor, estes irão realizar o seu próprio processo de sensemaking (TIEYING; SENGUL; 

LESTER, 2008), podendo muitas vezes gerar outra imagem da organização, diferente daquela 

que é desejada pelos líderes organizacionais (SCOTT; LANE., 2000), fazendo que estes tenham 

que tomar medidas para coordenar essa discrepância, projetando novas imagens desejadas e 

ressignificando a identidade organizacional (RAVASI; SCHULTZ, 2006). 

Uma maneira pela qual gestores de uma organização podem dar sentido e ressignificar 

a identidade de sua organização perante as suas audiências internas e externas é através da 

construção de narrativas (CHREIM, 2005). Segundo Weick, Sutcliffe e Obstfeld (2005) o 

processo de sensemaking se caracteriza por “transformações das situações organizacionais em 

palavras” (p.409), ou seja, é um processo de construção de narrativas. 

Chase (2005, 2018) define uma narrativa como sendo uma forma de discurso e também 

como: 

“a retrospective meaning making – the shaping or ordering of past experience, 

a way of understanding one’s own and other’s actions, of organizing events 

and objects into a meaningful whole, of connecting and seeing the 

consequences of actions and events over time” (2005, p. 656, 2018, p. 947) 
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Como referido, um dos elementos centrais da identidade organizacional é o seu sentido 

de estabilidade ao longo do tempo (ALBERT; WHETTEN, 1985). Assim, em uma situação na 

qual a mudança de identidade é necessária, uma organização precisa estabelecer uma maneira 

de reinterpretar os seus atributos organizacionais (GIOIA; SCHULTZ; CORLEY, 2000) e, ao 

mesmo tempo, criar uma impressão de consistência com o seu passado (CHREIM, 2005). Uma 

forma disso ser feito é através da ressignificação do seu passado e da criação de narrativas 

históricas (FOSTER et al., 2017).  

Zundel, Holt e Popp (2016) destacam a importância do papel do uso do passado 

organizacional, ou da sua história, por uma organização na construção de sua identidade. Para 

os autores, o passado de uma organização pode ser usado tanto para atender às expectativas do 

seu ambiente, quanto para gerar coerência interna entre seus membros (p.2).  

Assim, a história se torna um recurso estratégico importante para uma organização 

(CAILLUET; GORGE; ÖZÇAĞLAR-TOULOUSE, 2018).  Foster et al. (2017) mostram que 

as narrativas históricas são uma ferramenta usada para conectar o passado, presente e futuro 

(p.5), reinterpretando e mobilizando o passado para criar um sentido no presente e direcionar a 

sua visão para o futuro.  

A história não é uma representação exata de eventos passados, e sim a interpretação 

desses eventos realizada através de frameworks contemporâneos (WADHWANI et al., 2018). 

O uso estratégico dessa história organizacional é chamado de rethorical history (MILLS et al., 

2016; SUDDABY; FOSTER; TRANK, 2010). 

Lubinski (2018), afirma que o contexto é essencial para determinar como uma 

organização irá fazer uso do seu passado (p.2). Segundo a autora, existem três fatores que 

compõe esse contexto: audiências para as quais a organização irá criar as narrativas; as 

narrativas pré-existentes e a existência de práticas sociais que validam o seu uso (idem). 

O primeiro fator citado pela autora, as audiências da organização, está ligado ao 

processo de harmonização da concepção interna da identidade organizacional com a imagem 

formada por agentes externos (RAVASI; SCHULTZ, 2006; SCOTT; LANE., 2000) e internos, 

fazendo com que estes desenvolvam uma identificação com os valores da empresa (DUTTON; 

DUKERICH; HARQUAIL, 1994; LAMERTZ et al., 2016). 

O segundo ponto, de acordo com a autora, é diretamente ligado ao primeiro, uma vez 

que os diferentes agentes envolvidos na construção da identidade organizacional vivem em uma 
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realidade na qual existem narrativas diversas que podem ser contrárias, ou não, à narrativa que 

a organização deseja projetar (LUBINSKI, 2018, p. 4), fazendo que seja necessário um diálogo 

com essas narrativas pré-existentes.  

Caso essas narrativas sejam de alguma forma prejudiciais à construção da identidade, 

uma organização pode ressignificar o seu passado, omitindo ou “esquecendo” elementos que 

possam ser considerados nocivos (ANTEBY; MOLNAR, 2012). Por outro lado, uma 

organização pode se apropriar de elementos de identidades externas, como por exemplo, do seu 

local de origem (FOSTER et al., 2011; OERTEL; THOMMES, 2018) ou da indústria a que 

pertence (LAMERTZ et al., 2016) a fim de obter legitimação.  

Finalmente, o último fator citado por Lubinski (2018), se refere ao fato de que essas 

narrativas devem ser acompanhadas de práticas que apoiem o uso do passado na organização 

(p.5). 

Em um episódio de crise, a ambiguidade e os demais fatores envolvidos fazem com que 

o processo de sensemaking de uma organização fique comprometido (WEICK, 1993). Isso, 

aliado à necessidade que a organização tem de fornecer respostas rápidas aos seus stakeholders, 

faz com que a organização recorra a frameworks pré-estabelecidos para construir o sentido da 

sua situação (MAITLIS; SONENSHEIN, 2010; WEICK; SUTCLIFFE; OBSTFELD, 2005).   

Para acessar esses frameworks, a organização irá a usar elementos guardados dentro da 

sua memória (COOPEY; KEEGAN; EMLER, 1997).  

Segundo Walsh e Ugson (1991) a memória organizacional corresponde a um conjunto 

de “mental and structural artifacts that have consequential effects” (p.58) nas ações de uma 

organização.  

No entendimento dos autores, todo evento ou estímulo pelo qual uma organização 

passou, assim como as decisões que foram tomadas e as consequências dessas decisões ficam 

retidos na memória organizacional de onde, posteriormente, podem ser resgatados e usados na 

tomada de decisões. 

Em momentos de crise, a identidade de uma organização fica ameaçada (ALBERT; 

WHETTEN, 1985), passando a ficar em uma condição de ambiguidade, necessitando que 

líderes organizacionais tomem medidas rápidas para reconstruir o seu significado. Neste caso, 

os mecanismos e significantes usados nesse processo também serão buscados na memória 

organizacional  (GIOIA; SCHULTZ; CORLEY, 2000; RAVASI; SCHULTZ, 2006). 
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Assim, durante um episódio de crise, uma organização irá reinterpretar um evento 

similar do passado a fim de entender e criar sentido para o que está acontecendo no presente. 

Porém, como no caso proposto neste projeto, a ocorrência de um terceiro, ou quarto evento da 

mesma natureza, gerará formas de interpretação distintas daquelas que foram geradas para 

interpretar as primeiras ocorrências. Também, por estar situada em um ambiente de 

instabilidade e constante ambiguidade, esse mesmo processo de sensemaking poderá ser 

afetado, assim como a reformulação da sua identidade.  

 

2.2. INSTITUIÇÕES DE MEMÓRIA 

Segundo Pessach (2008), ‘Instituições de Memória’ podem ser definidas como “social 

entities that select, document, contextualize, preserve, index and thus canonize elements of 

humanity's culture, historical narratives, individual and collective memories” (p.73).  Dessa 

forma, organizações como bibliotecas, museus e arquivos podem ser consideradas como sendo 

Instituições de Memória (HJØRLAND, 2000), sendo que a sua separação se dá pelo tipo de 

coleção que armazenam (ROBINSON, 2012). Da mesma maneira, monumentos públicos, 

prédios históricos e outras representações simbólicas (BROWN; DAVIS-BROWN, 1998) 

também podem ser consideradas como tal.  

Essas instituições atuam como intermediários entre o passado, presente e futuro 

(BLAGOEV; FELTEN; KAHN, 2018; SANTOS GONÇALVES, 2009), construindo narrativas 

que ajudam na preservação e organização dos registros intelectuais e culturais de suas 

sociedades (DEMPSEY, 2000; ROBINSON, 2012), exibindo e oferecendo objetos para estudo, 

possibilitando assim, a disseminação de conhecimento (HOOPER-GREENHILL, 1992) e 

promovendo inovações culturais e tecnológicas (OLIVEIRA; SILVA, 2012). E, além do seu 

valor intelectual e econômico (SCOTT, 2006), essas instituições exercem uma função social de 

preservar a memória nacional e criar um sentido de consciência coletiva (BROWN; DAVIS-

BROWN, 1998) em um grupo ou nação, podendo também ser consideradas como patrimônio 

cultural (SANTOS GONÇALVES, 2009). 

Segundo Gonçalves (2015), o século XX e o início do século XXI foram marcados tanto 

pela destruição, quanto pelo aumento do interesse e preocupação na preservação do patrimônio 

(p.212). Segundo o autor, a noção de patrimônio, está diretamente ligada à noção de identidade, 

no sentido de que são maneiras de “produção de formas de autoconsciência individual e coletiva 

(p.213). 
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Estima-se que ocorra um incêndio por ano de um patrimônio cultural no Brasil 

(CARNEIRO, 2018), além disso, outras instituições correm o mesmo risco, seja por não 

possuírem uma estrutura adequada às normas de segurança, ou pela falta de armazenamento 

adequado, o que leva à perda por deterioração de suas coleções (AGÊNCIA ESTADO, 2018; 

GOMES, 2019; PINHONI, 2018; SOUZA, 2009).  

Essa situação leva ao cenário no qual se insere o tema deste estudo, que seria o estágio 

mais grave dessa instabilidade no campo das Instituições de Memória, ou seja, a sua destruição 

por incêndios acidentais. Na Tabela 1 podem ser observados alguns dos episódios de incêndio 

que atingiram essas instituições nas últimas décadas: 

Tabela 1- Algumas das Instituições de Memória atingidas por incêndios 

FONTE: Tabela elaborada a partir de CINEMATECA BRASILEIRA; CORREA JÚNIOR, 2010; ESTADO DE 

S.PAULO, 2018; O GLOBO, 2014; VEIGA; BURGARELLI, 2012; BOCHNER, 2018  

Para Gonçalves (2018), eventos como esses, mostram que no Brasil há “indícios de 

problemas estruturais” (p.519) quanto à preservação do patrimônio, no quesito de investimentos 

financeiros nessa área.  

No caso da Cinemateca Brasileira é possível observar que a organização passou por 

quatro incêndios ao longo de sua história. Correa Júnior (2007, 2010) traça o histórico da 

instituição desde a sua fundação. Segundo o autor, desde a sua independência do Museu de Arte 

Moderna (MAM), a Cinemateca sofreu com falta de financiamento e apoio governamental, 

Instituição Estado Cidade Ano 

Cinemateca Brasileira  SP  São Paulo 

1957 

1969 

1982 

2016 

Palácio do Catete RJ Rio de Janeiro 1969 

Museu de Arte Moderna (MAM) RJ Rio de Janeiro 
1978 

1982 

Museu da Imagem e do Som RJ Rio de Janeiro 1981 

Teatro Cultura Artística SP São Paulo 2008 

Instituto Butantã SP São Paulo 2010 

Arquivo Público do Estado de São Paulo SP São Paulo 2012 

Seminário Episcopal da Luz SP São Paulo 2012 

Biblioteca Pública Luiz Bessa MG Belo Horizonte 2012 

Memorial da América Latina SP São Paulo 2013 

Museu de Ciências Naturais PUC-Minas MG Belo Horizonte 2013 

Museu do Índio RJ Rio de Janeiro 2013 

Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios SP São Paulo 2014 

Liceu de Artes e Ofícios SP São Paulo 2014 

Museu da Língua Portuguesa SP São Paulo 2015 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro 2017 
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levando à falta de recursos para a preservação e o armazenamento de seus arquivos em local 

adequado, o que consequentemente levou ao primeiro incêndio em 1957. O trabalho de Correa 

Júnior não aborda os últimos episódios, mas no site da Cinemateca é possível perceber que os 

episódios seguintes ocorreram pelos mesmos motivos. Além da destruição do acervo, esses 

episódios levaram a mudanças administrativas dentro da organização, como a sua incorporação 

pelo poder público em 1982 e quando passou a ser administrada pela Associação de 

Comunicação Educativa Roquette Pinto em 2016 (Acerp) (CINEMATECA BRASILEIRA, 

2019). 

Assim, esses episódios de incêndio causam grande impacto na estrutura dessas 

organizações, ameaçando questões centrais de suas atividades e existência, podendo ser 

considerados, então, como sendo episódios de crise (WEICK, 1988). Essas crises afetam tanto 

a organização quanto a sociedade, o que é acentuado pelo papel sociocultural destas instituições 

(BROWN; DAVIS-BROWN, 1998).  

3. METODOLOGIA 

3.1.  COLETA DE DADOS 

Fachin e Langley (2018) exploram as abordagens que podem ser utilizadas no estudo 

do processo de construção de identidades organizacionais.  

Como foi demonstrado no item anterior, estabeleceu-se que uma organização cria 

sentido de seus eventos e constrói sua identidade através de narrativas (WEICK; SUTCLIFFE; 

OBSTFELD, 2005) 

Dessa forma, para responder à pergunta de pesquisa, deve ser feita a análise das 

narrativas produzidas pela organização, as histórias que foram produzidas e articuladas por seus 

membros ao longo do tempo, identificando os diferentes significados que foram produzidos. 

(FACHIN; LANGLEY, 2018, p. 314) 

Ravasi e Canato (2013) declaram que, para a análise das narrativas, há a necessidade de 

uma grande quantidade de dados. Esses dados podem ser obtidos em diferentes fontes como: 

“textos orais e escritos, dados de arquivo e declarações organizacionais” (p.189). Para Chase 

(2018) é necessário procurar dentro de todo discurso produzido pelos diversos atores, aquele 

que mostram respostas para questões “quem somos?”, “onde estivemos?”, “o que estamos 

fazendo?”  e “para onde vamos?” (p.952) e a partir deles explorar as narrativas que eles 

expressam.  
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Um questionamento que se faz é sobre quais narrativas de quais atores utilizar na 

análise. Nesse caso, seriam os atores que possuem influência na construção da identidade 

organizacional. Segundo o processo de construção da identidade organizacional de Scott e Lane 

(2000), a identidade de uma organização é construída por meio de uma relação dialógica entre 

managers e stakeholders. Assim, é necessário identificar quais são os stakeholders da 

Cinemateca Brasileira. 

Segundo Mitchell et al. (1997), existem muitas maneiras de se determinar quais são os 

stakeholders de uma organização, mas estes podem ser classificados como agentes que podem 

possuir três formas de relacionamento com a organização: capacidade de legitimação, de 

influenciar decisões e de reivindicação (p.882) para com uma organização.  

Levando em consideração o caso da Cinemateca, os principais stakeholders 

identificados foram os funcionários ligados diretamente com a organização, fundadores, 

voluntários e membros da Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC). A relação dos membros 

pode ser vista no quadro abaixo: 

 

Quadro 1- Relação de membros da Cinemateca Brasileira e respectivas funções, como referidos nas 

reportagens analisadas 

Reportagem Data Membros Função 

Pré-Incêndio 

1 07/01/1956 

Rudá de 

Andrade, 

Paulo Emílio 

Sales Gomes 

Supervisor; Diretor 

Primeiro Incêndio 

2 29/01/1957 
Paulo Emílio 

Sales Gomes 
Conservador 

3 16/02/1957 
Paulo Emílio 

Sales Gomes 
- 

4 23/03/1957 
Paulo Emílio 

Sales Gomes 
- 

5 29/06/1957 
Paulo Emílio 

Sales Gomes 
- 

6 30/08/1958 
Paulo Emílio 

Sales Gomes 
- 

7 06/12/1958 
Paulo Emílio 

Sales Gomes 
- 

8 11/07/1959 
Paulo Emílio 

Sales Gomes 
Fundador 

9 08/04/1961 
Paulo Emílio 

Sales Gomes 
Conservador 

Segundo Incêndio 
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10 02/11/1970 
Lucilla 

Bernadet 
Coordenadora de catalogação do acervo 

11 22/10/1972 
Lucilla 

Bernadet 
Voluntária 

12 17/05/1973 

Lucilla 

Bernadet, 

Alaim 

Fresnot, 

Francisco de 

Almeida 

Sales, Rudá 

de Andrade 

Voluntária; Voluntário; Presidente; Membro da 

diretoria 

13 13/11/1976 

Carlos 

Augusto 

Calil 

Chefe do setor de preservação 

14 11/05/1977 

Carlos 

Augusto 

Calil 

Assessor da Secretaria Municipal de Cultura 

15 21/06/1977 

Carlos 

Augusto 

Calil 

Chefe do setor de preservação 

16 29/07/1977 

Carlos 

Augusto 

Calil 

Chefe do setor de preservação 

17 18/04/1972 

Antônio 

Cândido de 

Melo e 

Souza 

Presidente 

18 02/07/1978 

Carlos 

Augusto 

Calil 

Chefe do setor de preservação 

19 09/07/1978 

Carlos 

Augusto 

Calil; Carlos 

Roberto de 

Souza 

Chefe do setor de preservação; Diretor-adjunto 

20 27/10/1979 

Carlos 

Roberto 

Souza 

Membro da conservadoria 

21 04/11/1979 

Carlos 

Roberto 

Souza 

- 

22 28/12/1979 

Lygia 

Fagundes 

Telles 

Presidente 

23 12/07/1980 

Lygia 

Fagundes 

Telles 

Presidente 

24 12/07/1980 
Carlos 

Rodrigues 
Presidente 
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25 19/02/1981 

Lygia 

Fagundes 

Telles, 

Carlos 

Roberto de 

Souza 

Presidente; Conservador 

Terceiro Incêndio 

26 14/11/1982 

Carlos 

Roberto de 

Souza, Maria 

Rita Galvão 

- 

27 12/08/1983 

Lygia 

Fagundes 

Telles 

Presidente 

28 04/09/1983 

Lygia 

Fagundes 

Telles, 

Carlos 

Roberto de 

Souza 

Presidente; Conservador 

29 25/01/1984 

Lygia 

Fagundes 

Telles, 

Carlos 

Augusto 

Calil 

Presidente; - 

30 24/10/1984 

Carlos 

Roberto 

Souza 

Conservador 

31 26/01/1986 

Lygia 

Fagundes 

Telles, João 

Batista 

Andrade 

Presidente; Diretor 

32 04/10/1986 
Patrícia di 

Filippi 
Restauradora 

33 10/03/1989 

Paulo Emílio 

Sales 

Gomes, 

Carlos 

Augusto 

Calil 

Sócio fundador; Diretor-executivo 

34 26/02/1991 
João 

Sócrates 
Restaurador 

35 03/04/1993 

Ricardo 

Ohtake, 

Carlos 

Augusto 

Calil, Maria 

Rita Galvão 

Ex-diretor; Ex-diretor; Presidente do conselho 
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36 20/09/1993 

Thomas 

Farkas, João 

Sócrates de 

Oliveira 

Diretor; Restaurador 

37 30/11/1993 
Thomas 

Farkas 
Diretor-executivo 

38 13/03/1995 
Rudá de 

Andrade 
- 

39 18/04/2001 
Cossete 

Alves 
Supervisora de Projeto 

40 23/04/2001 
Cossete 

Alves 
Presidente da SAC 

41 29/01/2002 

Carlos 

Alberto de 

Souza 

Curador de acervo 

42 17/02/2011 
Carlos 

Magalhães 
Diretor 

43 16/09/2013 

Carlos 

Augusto 

Calil 

Ex-secretário da Cultura 

44 05/11/2013 
Lisandro 

Nogueira 
Diretor 

Quarto Incêndio 

45 04/02/2016 Pola Ribeiro Secretário do Audiovisual 

46 04/02/2016 

Pola Ribeiro, 

Olga 

Futemma 

Secretário do Audiovisual; Coordenadora-geral 

47 03/08/2016 
Olga 

Futemma 
Coordenadora-geral 

FONTE: Elaboração própria 

Assim, buscaram-se reportagens que contivessem as declarações públicas desses 

agentes nos dois jornais de maior circulação no País, processo que irá ser detalhado em seguida 

neste trabalho. 

Albert e Whetten (1985) afirmam que a identidade organizacional fica mais evidente 

em momentos no qual ela é ameaçada, assim, corroborando a escolha de estudar a evolução da 

identidade organizacional durante eventos de crise. Porém, como os eventos escolhidos para o 

estudo (os incêndios ocorridos na Cinemateca Brasileira em 1957, 1969, 1982 e 2016) 

ocorreram no passado, também é necessária a utilização de uma abordagem história da 

construção das narrativas e coleta de dados. 

Nesse caso, será preciso reconstruir o passado através de fontes documentais 

(CORAIOLA, 2012; ROWLINSON; HASSARD; DECKER, 2014), e para isso devem ser 

tomadas uma série de medidas e precauções. Kipping, Wadhwani e Bucheli (2013) citam três 

aspectos importantes da análise de dados históricos: criticismo das fontes, triangulação e 
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interpretação hermenêutica. Esses detalhes são importantes devido aos sucessivos desafios que 

surgem ao se analisar dados históricos (p.325).  

O criticismo das fontes é necessário uma vez que relatos do passado estão sujeitos a 

vieses. O pesquisador precisa checar a sua credibilidade e utilidade em responder à pergunta de 

pesquisa (p.315) 

A triangulação, os autores afirmam, também é necessária para diminuir o viés dos dados. 

Nesse processo, os dados primários analisados serão comparados com a teoria exposta. Esse 

ponto é muito importante, considerando-se a quantidade de atores envolvidos na construção da 

identidade organizacional. 

Finalmente, os autores sugerem a realização de uma interpretação hermenêutica dos 

textos. Essa interpretação é feita em duas frentes: como uma maneira do pesquisador realizar 

uma forma de reflexividade em relação ao texto (BARROS; CARNEIRO; WANDERLEY, 

2018), levando em consideração que as fontes históricas estarão, inevitavelmente, sendo 

analisadas a partir de uma visão contemporânea (MCAULEY, 2004) e também, como uma 

maneira de se analisar os textos em relação ao seu contexto histórico e os demais textos 

(TOMKINS; EATOUGH, 2018). 

Após os dados serem coletados, Fachin e Langley (2018) sugerem uma análise temática 

das narrativas. Assim, optou-se por usar o método de Análise Temática segundo  Braun e Clarke 

(2006).  

O levantamento de dados começou com uma visita à biblioteca da Cinemateca Brasileira 

onde perguntei sobre a disponibilidade de material sobre a história da instituição. Fui 

apresentada à alguns trabalhos acadêmicos que foram feitos sobre a Cinemateca, ao perguntar 

se havia algo mais específico sobre os incêndios, os funcionários da biblioteca não souberam 

responder, mas recomendaram que eu procurasse na base de dados da biblioteca. 

Na base de dados online da biblioteca foi constatada a existência de recortes de jornal e 

revistas com matérias referentes aos incêndios. No total, foram quatro pastas de recortes de 

jornais variados e revistas. O levantamento do conteúdo dos recortes de jornal ocorreu em três 

visitas à biblioteca e resultou em 162 recortes de jornal e revistas, com datas entre os anos de 

1956 a 1978, sendo que alguns recortes não possuíam o nome da publicação e/ou a data. 

Também foram vistos dois documentos e cinco revistas dos anos de 1957, 1978 e 2007. 

A maior parte dos documentos eram relativos ao primeiro incêndio ocorrido em 1957, 

mas também tratavam de outras questões referentes à Cinemateca Brasileira, como: a falta de 

recursos, promessas de obtenção de verbas públicas, alertas sobre a condição do acervo da 

Cinemateca, doações e outros marcos. 
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O detalhamento dos dados obtidos pode ser observado na tabela abaixo: 

 
Tabela 2 -Publicações referentes à incêndios no arquivo da biblioteca da Cinemateca Brasileira 

Publicação Quantidade 

Recortes 

O Estado de São Paulo 32 

Folha de São Paulo 18 

Diário da Noite 12 

Correio da Manhã 9 

Folha da Tarde 6 

A Tribuna 5 

Diário de São Paulo 5 

Folha da Manhã 5 

Folha da Noite 5 

O Globo 5 

Última Hora 5 

Jornal da Tarde 4 

Tribuna da Imprensa 4 

Jornal do Brasil 3 

Notícias de Hoje 3 

Correio Paulistano 2 

Diário de Notícias 2 

Fanfulla 2 

Folha de Minas 2 

Imprensa Popular 2 

Jornal do Comércio 2 

A voz do vale do Paraíba 1 

Correio da Araraquarense 1 

Diário Carioca 1 

Diário de Piracicaba 1 

Diário de Poços de Caldas 1 

Diário do Congresso Nacional 1 

Diário Oficial do Estado de São Paulo 1 

Diário Popular 1 

Jornal de Piracicaba 1 

Jornal de São Caetano 1 

O Dia 1 

O Jornal  1 

O Vinte e Cinco 1 

Shopping News de São Paulo 1 

Revista "Visão" 3 

Revista Anhembi 1 

Revista Veja 1 

Sem identificação 11 
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Documentos  

Ata da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo (Requerimento 

nº1865, de 1977) 

1 

Carta do Dep. Jorge Fernandes da 

Silva ao Presidente da Sociedade 

Cinemateca 

1 

Revistas 

Revista RC (Recine) v.4 n.4  1 

Revista Anhembi, v. 26, n. 76, p. 209-

210, mar. 1957 
1 

Revista Anhembi, v. 26, n. 76, p. 211-

217, mar. 1957 
1 

Revista Anhembi, v. 26, n. 78, p. 639-

641, maio 1957 1 

Revista Cinemateca - Revista, n. 10, 

p. 8, ago. 1978 
1 

FONTE: Elaboração própria 

 

Constatando-se a necessidade de mais dados para a realização da pesquisa, foi decidido 

que a melhor opção seria a busca por reportagens nos acervos online dos jornais Folha de São 

Paulo e O Estado de São Paulo. Essa escolha foi feita por esses serem as publicações com o 

maior número de recortes no acervo da biblioteca e também por se tratar de jornais de grande 

circulação no País.  

Um dos primeiros problemas encontrados foi a definição do termo de busca. Na leitura 

das reportagens, foi observado que a instituição era referida por uma variedade de nomes como 

“Filmoteca do MAM”, “Cinemateca Brasileira”, “nossa Cinemateca”, “Cinemateca de São 

Paulo” ou apenas como “Cinemateca”. Assim, optou-se por usar os termos mais abrangentes 

“Filmoteca”, para publicações mais antigas, e “Cinemateca”. 

O resultado gerado dessa busca, nos dois veículos, chegou na casa dos milhares, o que 

gerou a necessidade de filtrar esses resultados: foram excluídos resultados sobre programação 

de cinema, críticas de filme e eventos variados. No final, totalizaram-se 311 reportagens, sendo 

124 do jornal Folha de São Paulo (incluindo Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite) 

e 187 do O Estado de São Paulo. 

O passo seguinte foi a leitura das reportagens para a identificação de reportagens 

relevantes para a análise. Foram priorizadas reportagens que tivessem a Cinemateca Brasileira 

como assunto principal e possuísse mais conteúdo, excluindo assim, notas e reportagens muito 

curtas. Também foram excluídas reportagens que estavam ilegíveis. Nessa fase, totalizaram 132 

reportagens, sendo 85 do Estado de São Paulo e 47 da Folha de São Paulo. 
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Em seguida foram separadas reportagens que contivessem falas de membros da 

Cinemateca, dentre estes: artigos de opinião de membros da diretoria publicados nos jornais, 

reportagens com comentários de funcionários e voluntários envolvidos diretamente nas 

atividades da Cinemateca e entrevistas. O total de reportagens obtidas foi de 48 reportagens, 

sendo 19 da Folha de São Paulo e 29 do Estado de São Paulo. Das reportagens utilizadas na 

análise, dez condiziam com os recortes de jornal encontrados na biblioteca da Cinemateca 

Brasileira.  

No processo de transcrição, foram encontrados alguns problemas, detalhados a seguir, 

juntamente com a solução encontrada: 

• Problema 1: as reportagens no arquivo online dos jornais encontravam-se em formato 

de imagem, impossibilitando a cópia para o software de análise de texto. 

• Solução 1: usar um software próprio para transformar imagem em texto. 

• Problema 2:  o jornal encontrava-se mal escaneado, com erros ou “borrões” na 

imagem. 

• Solução2: realizar a transcrição digitando 

• Problema 3:  partes do texto se encontravam ilegíveis 

• Solução 3: marcar a parte no texto transcrito como “ilegível” 

As reportagens foram em seguida transcritas, procurando manter ao máximo o texto 

original, incluindo regras ortográficas da época, neologismos e possíveis erros ortográficos que 

foram cometidos pelos autores. 

 

3.2. ANÁLISE DE DADOS 

3.2.1. ANÁLISE TEMÁTICA 

A análise temática é um termo abrangente, utilizado para se referir à uma variedade de 

métodos de análise dados (CLARKE; BRAUN, 2018), em sua maioria de caráter qualitativo, 

sendo usada principalmente nas áreas de saúde e ciências sociais (BRAUN et al., 2019). O 

método consiste na definição de “códigos” e “temas” a partir de padrões observados no texto a 

ser analisado  (BRAUN; CLARKE, 2006; MAGUIRE; DELAHUNT, 2017), possibilitando 

entender como os eventos, significados e experiências aparecem no discurso (BRAUN; 

CLARKE, 2006, p. 9) 
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Para Braun e Clarke (2006), a Análise Temática possui a vantagem de ser uma 

abordagem flexível, podendo ser utilizada com diferentes epistemologias e perspectivas 

teóricas (p. 5).  

Segundo Braun et al, (2019) um tema seria a captura da “essência” de um conjunto de 

dados. Para as autoras, os temas podem ser tanto “semânticos”, quando significados mais 

explícitos, que estão “na superfície do texto” são identificados, quanto “latentes”, quando a 

análise procura os significados além do que foi dito no texto (BRAUN; CLARKE, 2006). 

Segundo as autoras, o processo de análise deve partir da “descrição” de dados de característica 

semântica e interpretados para “tentar-se teorizar o significado dos padrões e seu significado 

mais amplo” (Patton (1990) apud BRAUN; CLARKE, 2006).   

Braun e Clarke (2006) desenvolveram um processo de seis etapas para a realização da 

Análise Temática, que consiste nos seguintes passos: 

 

1. Familiarização com os dados: após a coleta, o pesquisador deve “interagir” com os 

dados e familiarizar-se com eles através da repetida leitura de seu conteúdo, anotando 

suas impressões sobre o significado do que está sendo analisado (p.16). 

2.  Geração dos códigos iniciais: códigos são as “unidades menores de significado”, que 

virão a compor os temas (DeSantis and Ugarriza (2000) apud BRAUN et al., 2019, p. 

48).  A codificação busca identificar os dados que mais interessam ao pesquisador 

(BRAUN; CLARKE, 2006, p. 18) e que “podem ser acessados de forma mais 

significativa em relação ao fenômeno” pesquisado (Boyatzis (1998), p.63 apud 

BRAUN; CLARKE, 2006), organizando-os em grupos baseados em seu significado 

(p.18). 

3.  Busca por temas: a terceira fase do processo, consiste na análise dos códigos gerados, 

como estes se relacionam uns com os outros e como formam juntos um significado mais 

abrangente (p.19) 

4.  Revisão dos temas: nesta fase, segundo as autoras, deve ocorrer o refinamento dos 

temas, garantindo que haja coerência entre os padrões categorizados e que o tema reflita 

o significado apresentado nos dados. (p.21) 

5. Definição e nomes dos temas: durante a definição, a verdadeira “essência” (p.22) do 

tema será determinada e deverá ser feita uma análise detalhada de cada tema escolhido, 

identificando qual a “história” que cada tema irá contar. 
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6. Produção do relatório: finalmente, a parte final da análise temática é a produção do 

relatório final, baseado pelos dados e referências teóricas de forma clara e consistente 

(p.23) 

A análise temática, assim, seria a identificação de padrões e formação de categorias de 

análise, através da “cuidadosa leitura e releitura dados”  (Rice e Ezzy (1999) apud. FEREDAY; 

MUIR-COCHRANE, 2006).  

No entanto, Maguire e Delahunt (2017) argumentam que podem haver questionamentos 

quanto à credibilidade do uso do método de análise temática em pesquisas qualitativas. 

Fereday e Muir-Cochrane (2006) levantam o debate sobre como esse rigor em uma 

pesquisa usando o método pode ser obtido. As autoras propõe a criação de outros passos, que 

se assemelham ao método de Braun e Clarke (2006), mas partem de uma premissa mais 

dedutiva, propondo a criação de um codebook (p.83) com base em um referencial teórico para 

ser aplicado aos dados, a fim de identificar as unidades de significados presentes no texto (p.87). 

Outra questão a ser pensada, segundo Maguire e Delahunt (2017), quanto aos temas 

obtidos são se: “(1) os temas fazem sentido; (2) são apoiados pelos dados; (3) abrangem 

informações em excesso; (4) há uma intersecção entre os temas; (5) há a existência de subtemas; 

e, se (6) novos temas podem ser obtidos por meio dos dados” (p.3358). 

Braun e Clarke (2016) abordam essas críticas e demais questões relativas à qualidade 

do uso de análise temática em pesquisas. Segundo as autoras (2019a), parte das críticas provém 

de uma “lógica quantitativa aplicada em um processo de análise qualitativo” (p.3), ou do uso 

de mais de uma metodologia com a análise temática, como, por exemplo, junto com uma 

abordagem de grounded theory (p.589) 

Para responder às principais dúvidas, as autoras passaram a definir a sua abordagem 

como “Análise Temática Reflexiva” (p.590), priorizando a reflexividade e subjetividade do 

pesquisador como aspectos centrais, e valorizando a “reflexão e engajamento profundos com 

os dados” (p.593). Assim sendo, segundo as autoras, os temas emergiriam através do trabalho 

criativo de codificação do pesquisador (p.594), que resultaria na produção de “histórias 

interpretativas” baseadas nos dados (idem). 

Finalmente, as autoras estabelecem alguns parâmetros para a prática da análise temática, 

que são: “(1) tornar explícito o método e as teorias aplicadas na análise; (2) deixar claro os 

posicionamentos ontológicos e epistemológicos durante a pesquisa; (3) saber diferenciar as 

diferentes abordagens de T.A; e (4) aplicar a abordagem que melhor se adapta às questões de 

pesquisa” (p.595). 
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Outra questão tratada por Braun e Clarke (2019b) é como determinar o tamanho da 

amostra e o ponto de saturação na análise temática. Segundo as autoras, um conceito similar ao 

de “saturação teórica”, normalmente usados em pesquisa qualitativa, é empregado em pesquisas 

que usam o método, sendo chamado de “saturação temática” (Guest, Bunce e Johnson (2006) 

apud. BRAUN; CLARKE, 2019b), sendo um ponto no qual, durante a análise, “nenhum novo 

tema emerge dos dados” (p.3). Segundo as autoras, esse conceito parte da premissa que os temas 

são pré-existentes, e não frutos de uma interpretação dos dados, o que é um dos fundamentos 

da “Análise Temática Reflexiva” (p.6). 

Para as autoras, no caso da “Análise Temática Reflexiva”, os códigos nunca serão fixos, 

mas sim mutáveis e em constante estado de evolução, à medida em que há o envolvimento do 

pesquisador com os dados (p.7). Assim, elas definem a qualidade e o “ponto de saturação” de 

um tema, na capacidade que este tem em contar uma “história coerente e útil em relação à 

pergunta de pesquisa” (idem). 

 

3.2.2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 Foreman e Whetten (2016) explicam que diferentes abordagens podem ser usadas 

na mensuração da identidade organizacional, cada uma com implicações diferentes, não 

havendo, segundo os autores, uma atribuição de critérios de “validade” entre elas (p.40). Essas 

abordagens levam em consideração uma série de aspectos que devem ser definidos pelo 

pesquisador.  

O primeiro é a conceitualização da identidade organizacional, ou seja, como esta é 

definida (p.46). No escopo deste projeto, optou-se por considerar a identidade organizacional 

como sendo a refletida nas narrativas de seus membros.  

O segundo aspecto é a definição da perspectiva pela qual a identidade será mensurada, 

neste caso, dos membros da Cinemateca Brasileira diretamente ligados com as suas atividades.  

O terceiro, é a delimitação dos dados e a maneira que serão analisados.  

Como exposto anteriormente, serão analisadas reportagens de jornal que contenham 

falas de membros da Cinemateca Brasileira entre os anos de 1956 e 2016, sendo analisados de 

forma qualitativa, através do método de Análise Temática, como definido por Braun e Clarke 

(2006). 

O quarto aspecto é a determinação do papel da identidade organizacional no estudo. No 

caso deste trabalho, será estudado o processo de evolução e construção da identidade 

organizacional em situações de crise.  
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A quinta, é a definição da unidade de análise, que é a Cinemateca Brasileira, estendendo 

o debate no final sobre a situação das Instituições de Memória no país.  

Finalmente, segundo os autores, é necessário determinar o período da análise.  

Foi escolhido analisar a Cinemateca Brasileira a partir de 1956, ano da sua criação, 

quando se tornou uma instituição independente do Museu de Arte Moderna de São Paulo 

(MAM-SP) até o ano de 2016, quando ocorreu o último incêndio que atingiu a instituição. 

Para a realização da análise buscou-se identificar nas falas dos membros, as narrativas 

que pudessem indicar aspectos da identidade da organização. Sendo a identidade organizacional 

o que seus membros consideram como suas “características centrais” (GIOIA et al., 2013), 

Schinoff, Rogers e Corley (2016) mostram que membros de uma organização comunicam essas 

características através de suas narrativas, comportamentos e performance (Howard-Grenville, 

Metzger, e Meyer (2013) apud SCHINOFF; ROGERS; CORLEY, 2016).  

Assim, durante a análise dos dados procurou-se analisar não apenas as narrativas dos 

membros, mas também as suas atitudes e o seu comportamento e como estes manifestam a 

percepção da identidade dentro do contexto no qual estão inseridos. 

Tendo como premissa  que a realização da pesquisa irá partir do pressuposto de que a 

identidade organizacional é construída através de estratégias discursivas, as quais  são refletidas 

nas narrativas de seus membros (RAVASI; CANATO, 2013) que as usam para criar 

significados de maneira retroativa (CHASE, 2018). 

Dessa forma, na análise de narrativas é necessário “entender como os significados 

evoluíram ou se mantiveram estáveis ao longo do tempo”, processando como os temas contidos 

nas narrativas são articulados e evoluem ao longo do tempo (CHREIM, 2005, p. 571–572). 

 

3.2.3. USO DE FONTES HISTÓRICAS 

Na área de estudos organizacionais, os Organizational Memory Studies são definidos 

como a “investigação das diferentes maneiras como as organizações moldam e são moldadas 

pelos seus processos de remembering e forgetting” (FOROUGHI et al., 2020, p. 4). Essa linha 

se divide em diferentes ramificações, como a de “historical organizational studies”, que se 

baseiam primariamente em dados históricos (p.16). 

Segundo Foroughi et al. (2020), esse tipo de pesquisa, que se propõe a estudar narrativas 

do passado, costuma adotar uma perspectiva interpretativista, na qual assume-se que o passado 

existe apenas na interpretação da história (p.15), e nas quais os atores se envolvem na 

construção da sua realidade social (CORAIOLA; MURCIA, 2020, p. 230). 
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Kipping, Wadhwani e Bucheli (2013) mostram que um dos problemas no uso de fontes 

históricas como material de pesquisa é que estas são apenas fragmentos do passado (p.306) e 

que não correspondem à evidências exatas dos fatos apresentados (p.312), o que faz com que 

seja necessária uma reflexão do pesquisador sobre os dados apresentados (BARROS; 

CARNEIRO; WANDERLEY, 2018). 

Para Gioia e Hamilton (2016), o estudo da identidade organizacional deve ter os 

pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos definidos (p.21).  

Segundo os autores, na questão epistemológica se destacam três perspectivas: (1) social 

actor, (2) social constructionist, e (3) institutional (GIOIA et al., 2013). No caso abordado, pela 

definição dos autores, foi determinada a adoção da perspectiva de “social construction”, que 

compreende a identidade organizacional como sendo o entendimento de que os membros de 

uma organização constroem sua identidade, ou o significado sobre quem são (Gioia et al. (2000) 

apud. GIOIA; HAMILTON, 2016, p. 24), criando um sentido para suas experiências 

compartilhadas, através de labels, cujos significados e interpretações podem mudar ao longo 

do tempo, através do processo de sensemaking (p.25). 

Já na parte da ontologia, Gioia e Hamilton (2016) mostram que a natureza da identidade 

organizacional pode ser considerada como algo estático (“entitative”) ou dinâmico 

(“processual”) (p.27). No estudo das narrativas produzidas por membros de uma organização 

ao longo do tempo, a perspectiva processual apresentou-se como a mais adequada, pois 

considera a identidade organizacional como um conceito constantemente negociado ao longo 

do tempo, ou seja, como algo dinâmico (p.28), de forma similar ao conceito de identidade 

organizacional como narrativa (p.32).  

 

4. RESULTADOS 

4.1. CODIFICAÇÃO 

A seguir, os trechos das reportagens com os códigos gerados segundo o método proposto 

por Braun e Clarke (2006): 

 

4.1.1. PRÉ-INCÊNDIO 

Nesta primeira reportagem, os fundadores da Cinemateca Brasileira já faziam um alerta 

para as dificuldades da instituição que havia acabado de surgir. O principal problema, segundo 
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eles, era a incompreensão da importância da Cinemateca, considerada uma das melhores do 

mundo. 

 

Quadro 2 - Reportagem 1: 07/10/1956 - Corre sério período a Cinemateca Brasileira, um de nossos 

maiores patrimônios culturais 

Texto Códigos 

Rudá de Andrade: - “É indispensável 

a existência de uma cinemateca ou 

filmoteca em cada país. Há alguns dias o 

crítico Morais Teixeira fez uma 

comparação muito oportuna e verídica: 

colocou no mesmo no plano as 

cinematecas e as bibliotecas. Realmente, 

só alguém muito inconsequente 

perguntaria: Para que livros velhos? Para 

que filmes velhos?... A única base que a 

humanidade possui para qualquer tipo de 

estudo ou conclusão é a história. Ora, além 

da limitada experiência pessoal, o recurso 

histórico é encontrado nos museus, nas 

bibliotecas e nas cinematecas. Uma 

cinemateca é um arquivo de filmes, como 

uma biblioteca é um arquivo de livros. 

Naturalmente, não é um arquivo estático e 

sim dinâmico, apoiado pela atividade de 

divulgação”. 

 

• Uma cinemateca é algo necessário ao 

país 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

• Uma cinemateca tem a obrigação de 

fazer a difusão da cultura 

cinematográfica 

Rudá de Andrade: - “O Brasil possui, 

atualmente, uma cinemateca. E a 

Filmoteca do Museu de Arte Moderna de 

São Paulo, mais conhecida no exterior 

como a Cinemateca Brasileira. Apenas 17 

países conseguiram, até o momento, a 

efetivação de suas cinematecas na 

Federação Internacional dos Arquivos de 

Filmes, o que significa praticamente a 

única possível oficialização internacional 

de uma entidade desse gênero. Depois de 

oito duros anos de existência, pode-se 

dizer que a Cinemateca Brasileira é uma 

realidade, pois seus acervos e suas 

realizações são até o presente momento 

consideráveis e exemplares, o que já nos 

deu razoável prestígio nacional e 

internacional” 

• A Cinemateca Brasileira é a única 

instituição do tipo no país 

• Desde antes da sua fundação, a história 

da Cinemateca Brasileira é marcada 

por dificuldades 

• O acervo e o trabalho da Cinemateca 

Brasileira são considerados de 

excelência 

• A Cinemateca Brasileira tem 

reconhecimento e o prestígio de 

instituições internacionais 

Rudá de Andrade: “Atualmente o 

acervo da Cinemateca Brasileira 

representa o maior arquivo de filmes de 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 



36 
 

valor histórico e artístico no Brasil. Um 

constante trabalho de prospecção pelo 

território nacional, assim como inúmeros 

depósitos ou doações como os da Agência 

Nacional, de Ademar Gonzaga, de Jaime 

Pinheiro ou de tantos outros significam 

um enorme patrimônio histórico 

assegurado, sem o constante perigo de 

desgaste pelo tempo neste não-propício 

clima brasileiro. Cerca de 5.000 latas 

formando mais de... (conclui na página 

69) 1.000.000 metros de filmes estão nos 

vários depósitos da Cinemateca. Nessas 

latas encontram-se filmes que vão dos 

clássicos do cinema, tais como “O 

encouraçado Potemkin” e “O gabinete do 

dr. Caligari”, passando pelos pioneiros do 

cinema mudo e sonoro brasileiros, até os 

jornais e noticiários de enorme interesse 

histórico 

• O acervo e o trabalho da Cinemateca 

Brasileira são considerados de 

excelência 

• A Cinemateca Brasileira tem a função 

de proteger o patrimônio histórico do 

país 

 

Rudá de Andrade: - “Não poderia 

falar sobre vários trabalhos de divulgação 

sem tomar um tempo exaustivo. Desejo 

lembrar de relance, entretanto, algumas 

das manifestações mais importantes por 

nós realizadas, tais como os “10 anos de 

Filmes sobre Arte”, a “Retrospectiva Eric 

Von Stroheim”, a “Primeira e Segunda 

Retrospectivas do Cinema Brasileiro” e, 

principalmente o incessante intercâmbio 

cultural e o fornecimento de filmes 

clássicos para clubes de cinema de todo o 

Brasil, clubes que existem e militam desde 

Porto Alegre até Belém. 

Isso é importantíssimo. Não se pode 

fazer divulgação num só centro; 

necessitamos   de clubes de cinema, cuja 

finalidade é instruir e culturizar 

cinematograficamente seus associados, 

contribuindo assim para a educação e a 

cultura dos brasileiros sob todos os pontos 

de vista  

 

• Uma cinemateca tem a obrigação de 

fazer a difusão da cultura 

cinematográfica 

• O acervo da Cinemateca Brasileira 

possui uma grande importância 

cultural 

Rudá de Andrade: - “Infelizmente 

lutamos ainda com a incompreensão de 

muitos. Mas pacientemente procuramos 

explicar nossas funções e interessá-los. 

Creio, porém, que esse é um problema 

nacional, pois em países mais adiantados, 

uma cinemateca é considerada como das 

• Existe a incompreensão da importância 

da existência de uma cinemateca 

• Não há investimento na preservação de 

filmes no Brasil 

• Uma cinemateca é algo necessário ao 

país 



37 
 

organizações mais indispensáveis, 

merecendo todo apoio oficial e particular. 

A incompreensão que nos toca mais de 

perto é aquela dos que não entendem o 

interesse da preservação dos filmes, das 

revistas, dos catálogos, programas, enfim, 

de tudo o que se refere a cinema antigo ou 

moderno. Esse material é por nós 

recolhido e guardado para consultas ou 

estudos especializados” 

• A Cinemateca Brasileira tem a função 

de proteger o patrimônio histórico do 

país 

 

Rudá de Andrade: - “Não podemos 

negar, entretanto, que encontramos 

também constantemente inesperados 

apoios e colaboradores que nos 

incentivam e nos ajudam a levar este 

empreendimento pelos agitados caminhos 

das dificuldades. Faço questão de citar, em 

primeiro lugar nosso amigo e diretor 

colaborador Isal Lerner (?) atual diretor-

tesoureiro do Museu de Arte Moderna, 

que vem de um ano para cá nos ajudando 

em todos os mínimos e grandes problemas 

que surgem. Não podemos também 

esquecer-nos como é óbvio, dos doadores, 

que representam a nova maior gama de 

incentivo, bem como a crítica 

especializada, especialmente a paulista, 

que sempre segue nossos problemas de 

perto e nos apoia integralmente. 

• Desde antes da sua fundação, a história 

da Cinemateca Brasileira é marcada 

por dificuldades 

• A Cinemateca Brasileira conta com a 

ajuda de particulares para o seu 

desenvolvimento 

Rudá de Andrade - “A Cinemateca 

Brasileira corre, de fato, um sério perigo 

neste momento. Se por um lado a solidez 

de suas realizações e de seu acervo é uma 

evidência, por outro a enorme fragilidade 

que reina atualmente, devido à falta de um 

auxílio oficial direto é uma constatação 

que pode, de um momento para outro, 

destruir inteiramente o trabalho de oito 

anos. O exorbitante preço dos serviços de 

laboratório para a conservação dos 

milhares de filmes exige imediata solução. 

Por sabermos que nossa função é a de 

preservar fitas, várias tentativas estão 

sendo feitas com o máximo de esforço. 

Sobreviverá a nossa cinemateca”. 

• Uma cinemateca possui um alto custo 

de funcionamento 

• Existe uma contradição entre as 

realizações da Cinemateca Brasileira e 

a sua fragilidade financeira 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o máximo 

para mantê-la 

FONTE: (CORRE..., 1956) 
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4.1.2. PRIMEIRO INCÊNDIO 

Na primeira reportagem após o incêndio, um dos fundadores da Cinemateca Brasileira 

desabafa sobre a inexistência de instalações apropriadas, fundamentais para o exercício das 

atividades de uma cinemateca. 

Quadro 3 - Reportagem 2: 29/01/1957 - Carecem nossas filmotecas de instalações apropriadas 

Texto Códigos 

Paulo Emilio Sales Gomes: - "O maior 

problema que temos de resolver e que 

precisa ser resolvido, sem mais demora, 

em matéria de filmoteca, a construção de 

locais próprios e em condições de evitar 

que sucedam catástrofes, como a que se 

verificou na noite de ontem" 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

 

 

(Paulo Emilio Sales Gomes): Adiantou 

que no Brasil não havia instalações 

apropriadas para a segurança de 

filmotecas, ao contrário, portanto - frisou 

- de todo o mundo. Disse também que se 

tornava necessário primeiramente contar 

com essas instalações, para depois cuidar-

se efetivamente da montagem da 

filmoteca. E logo em seguida, fazer cópia 

de todos os filmes.  

- "Nunca deve existir apenas uma cópia de 

uma película" — acentuou o Sr. Paulo 

Emilio Sales Gomes. "Se houvesse mais 

de uma cópia dos filmes que perdemos, 

espalhadas por outros locais, certamente 

recuperaríamos pelo menos parcialmente 

o que o fogo, no caso, destruiu. 

Infelizmente, a maior parte eram cópias 

únicas".  

 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• No Brasil não existem instalações 

apropriadas para o armazenamento 

de filmes 

• O trabalho da Cinemateca Brasileira 

precisa recomeçar o quanto antes 

 

(Paulo Emilio Sales Gomes): Por outro 

lado, espera o conservador da Filmoteca 

do Museu de Arte Moderna receber apoio 

mútuo não só de filmotecas de outros 

Estados e mesmo de outros países, como 

também de particulares que porventura 

tenham em seu poder filmes de valor. O 

Sr. Sales Gomes irá fazer apelo a todos 

eles, com o objetivo de recomeçar a 

delicada tarefa de refazer a filmoteca do 

MAM 

• O trabalho da Cinemateca Brasileira 

precisa recomeçar o quanto antes 

• A Cinemateca Brasileira conta com a 

ajuda de particulares para o seu 

desenvolvimento 

• Os fundadores da Cinemateca 

Brasileira tiveram um papel central 

no seu desenvolvimento 

 

   FONTE: (CARECEM..., 1957) 
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Coluna de Paulo Emílio Sales Gomes no jornal O Estado de São Paulo, o primeiro de 

muitos alertas sobre a condição da Cinemateca Brasileira e da necessidade de apoio dos 

governos. 

Quadro 4 - Reportagem 3: 16/02/1957 - "A Outra Ameaça" 

Texto Códigos 

Paulo Emilio Sales Gomes: “Não tendo instalações 

adequadas para armazenar os seus filmes. enquanto 

esperava dias melhores a Cinemateca Brasileira 

procurava colocá-los em locais pelo menos secos. O 

incêndio desses locais, precisamente aquele anexo aos 

escritórios centrais, e por isso mesmo o mais cuidado, 

determinou o transporte dos filmes que se encontravam 

em outros depósitos para novas acomodações, 

isoladas, porém úmidas, que pode significar uma 

catástrofe para os filmes num espaço de apenas 

algumas semanas. O fogo é uma ameaça extremamente 

grave, mas eventual; a umidade significa a condenação 

dos filmes a um aniquilamento, que não sendo 

espetacular como o provocado pelo fogo, não é menos 

inelutável e definitivo.” 

 

• A Cinemateca Brasileira 

faz o que é possível para 

proteger o seu acervo com 

os recursos que possui 

• A Cinemateca Brasileira e 

o seu acervo estão em 

situação de risco 

 

Paulo Emilio Sales Gomes: “Além de todas as 

coleções de aparelhos, discos, livros, placas e 

documentos, a Cinemateca perdeu no desastre um 

terço de seus filmes. Os dois terços restantes são 

também preciosos e vale a pena, lutar para salvá-los 

contra a nova ameaça, a umidade.” 

• A preservação do acervo 

significa uma luta 

necessária 

Paulo Emilio Sales Gomes: “Apesar das terríveis 

baixas, ainda temos no acervo brasileiro filmes as 

vezes extremamente importantes para a história de 

nosso cinema e de nossos costumes” 

• O acervo de uma 

cinemateca é importante 

para a preservação da 

história 

Paulo Emilio Sales Gomes: “No momento em que 

escrevo as instalações da Cinemateca Brasileira são as 

piores do mundo. Mas suas coleções de filmes 

certamente ainda são, apesar de tudo, as melhores da 

América Latina.  

A Cinemateca sabe que receberá, em breve, uma 

importante ajuda dos poderes públicos, sobretudo 

municipais, que dará à instituição uma solidez 

definitiva. Mas ela precisa, incontinenti, de meios para 

fazer um mínimo de trabalhos de adaptação dos locais 

contra a umidade.” 

 

• O acervo e o trabalho da 

Cinemateca Brasileira são 

considerados de excelência 

• A Cinemateca Brasileira e 

o seu acervo estão em 

situação de risco 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma 

cinemateca a ajuda 

financeira de entidades 

governamentais. 

FONTE: (SALES GOMES, 1957a) 
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Nos textos a seguir, Paulo Emílio busca explicar a importância de uma cinemateca (seu 

valor como arquivo histórico, como museu, seu valor artístico) e a necessidade de sua 

existência. 

Quadro 5 - Reportagem 4: 23/03/1957 - "Funções das Cinematecas" 

Texto Códigos 

Paulo Emilio Sales Gomes: “Num 

passado não muito longínquo, manuscritos 

da Biblioteca Nacional foram vendidos 

para uma fábrica de rojões e há poucos 

anos, por ocasião da abertura da Avenida 

Ipiranga, foram perdidos ou dispersados os 

testamentos dos bandeirantes. Ora, de 

quatrocentos anos a esta parte a 

organização e a conservação de bibliotecas 

e arquivos têm sido o fundamento oficial 

da cultura no ocidente. Mereceria, pois, 

espanto menor a indiferença com que 

alguns setores oficiais do Rio estão 

comprometendo a efetivação do 

movimento inicial de solidariedade 

manifestado pelo Governo Federal quando 

do incêndio da Cinemateca Brasileira. 

Falta de "mentalidade cinematográfica", 

comentou alguém. A fórmula não me 

parece feliz e já direi por quê: a falha me 

parece mais básica.” 

• No Brasil não há um histórico de 

investimento em políticas 

públicas relativas à preservação 

da memória 

• O investimento em instituições 

de preservação da memória é 

reflexo do desenvolvimento 

cultural de um país 

• Existe a incompreensão da 

importância da existência de uma 

cinemateca 

 

Paulo Emilio Sales Gomes: “As pessoas 

que melhor têm compreendido o papel das 

cinematecas não são necessariamente as 

ligadas ao mundo cinematográfico, e sim 

as que têm uma visão cultural ampla. Os 

escritores, administradores, políticos, 

cientistas, industriais, artistas e cineastas 

que se têm interessado pela vida e pela 

sobrevivência da Cinemateca Brasileira 

são os que não se limitam ao seu campo 

próprio de ação, mas estão abertos para as 

manifestações variadas das artes, ciências 

e técnicas.” 

• As pessoas que entendem a 

importância de uma cinemateca 

são aquelas envolvidas com a 

área da cultura 

Paulo Emilio Sales Gomes: 

“‘Mentalidade cinematográfica’ não 

significa muita coisa. Cultura 

cinematográfica, sim. Ela é, aliás, 

inseparável da cultura ‘tout court’. Um 

profissional cinematográfico ou um 

fanático de clube de cinema podem estar 

• As pessoas que entendem a 

importância de uma cinemateca 

são aquelas envolvidas com a 

área da cultura 

• A preocupação com a 

Cinemateca Brasileira é um 

reflexo da preocupação com a 
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tão longe da cultura cinematográfica 

quanto alguém que nunca vai ao cinema.” 

cultura e com a cultura 

cinematográfica 

Paulo Emílio Sales Gomes: “Entre as 

variadas e complexas funções de uma 

cinemateca, a que desconcerta maior 

número de pessoas é a artística, é o lado 

‘museu de belas artes’ da instituição. [...]É 

a cultura cinematográfica das elites, 

incluindo os próprios cineastas, que precisa 

ser promovida, a fim de se criarem quadros 

que por sua vez trabalharão para elevar o 

gosto e as exigências do povo em matéria 

de cinema. Essa perspectiva é impensável 

sem uma cinemateca.” 

• O investimento em instituições 

de preservação da memória é 

reflexo do desenvolvimento 

cultural de um país 

• O acervo da Cinemateca 

Brasileira possui uma grande 

importância cultural 

• Uma cinemateca é algo 

necessário ao país 

 

Paulo Emílio Sales Gomes: “Será preciso 

lembrar os serviços que uma cinemateca 

presta diretamente à indústria 

cinematográfica, facilitando a 

reconstituição de paisagens urbanas, 

modas, hábitos, atmosferas afastadas no 

tempo ou no espaço? Ou repetir que é 

impossível imaginar escolas de cinema 

sem os serviços prestados por uma 

Cinemateca?  

O papel de arquivo histórico exercido pelas 

cinematecas já está melhor compreendido 

entre nós.  [...] É preciso compreender-se 

também desde já o interesse provável que 

terão daqui a algum tempo os documentos 

cinematográficos de nossos dias e que não 

se espere mais para colecioná-los.” 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional 

do cinema 

Paulo Emílio Sales Gomes: “A lei nº 

4.854 de 30 de dezembro de 1955 cria um 

adicional para auxiliar a produção de 

"filmes" brasileiros e o desenvolvimento 

da cultura cinematográfica entre nós. [...] 

As cópias ficarão depositadas no Serviço 

Municipal de Cinema, podendo a juízo do 

prefeito ser confiadas à guarda de 

instituição especializada desde que esta 

disponha de instalações apropriadas para 

sua conservação. Essa função será exercida 

pela Cinemateca Brasileira graças a um 

recente acordo estabelecido com a 

Prefeitura. 

• A existência da Cinemateca 

Brasileira é necessária para a 

preservação da cultura 

cinematográfica no País 

• A existência de uma cinemateca 

é algo necessário ao país 

Paulo Emílio Sales Gomes: “O 

estabelecimento do convênio cultural entre 

a Prefeitura e a Cinemateca Brasileira é um 

marco fundamental na história da cultura 

cinematográfica no Brasil. A Cinemateca 

• A existência da Cinemateca 

Brasileira é necessária para a 

preservação da cultura 

cinematográfica no País 
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poderá finalmente cuidar seriamente do 

milhão e quinhentos mil metros de ‘filmes’ 

que tem sob sua responsabilidade, assim 

como reconstituir a documentação 

aniquilada na noite de 28 de janeiro. Se os 

poderes públicos federal e estadual 

demonstrarem a mesma compreensão 

revelada pelo municipal, São Paulo terá 

novamente, em breve, uma das melhores 

cinematecas do mundo, e desta vez os 

tesouros colecionados não estarão à mercê 

de uma estúpida catástrofe.” 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma 

cinemateca a ajuda financeira de 

entidades governamentais. 

• O acervo e o trabalho da 

Cinemateca Brasileira são 

considerados de excelência 

Paulo Emílio Sales Gomes: “O poeta 

Paul Eduard escreveu certa vez: ‘com ou 

sem razão, eu creio que o essencial da arte 

é sua eternidade’. A criação não tem 

pretensões a uma eternidade absoluta. Ela 

não existe fora do mundo como um dado 

absoluto. Ela não é fixa, fora de um mundo 

em movimento, mas seu propósito 

essencial é de transmitir, durar, manter-se 

tanto quanto possível. Como poderia 

acomodar-se com o cinema, que se devora 

constantemente, do qual nada permanece 

fora uma frágil existência na novidade?  

E René Clair que cita essa passagem, 

comenta: ‘Desejamos que a criação 

cinematográfica transmita, dure e se 

mantenha tanto quanto possível. A tarefa 

de preparar o seu futuro compete aqueles 

para quem o cinematógrafo não é somente 

um objeto de comércio e de indústria. É 

também a eles que incumbe o cuidado de 

salvaguardar o seu passado’". 

 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

• A existência da Cinemateca 

Brasileira é necessária para a 

preservação da cultura 

cinematográfica no País 

FONTE: (SALES GOMES, 1957b) 

Na coluna que segue, Paulo Emílio explica que muitos acordos e convênios firmados 

com a Cinemateca Brasileira acabaram não se concretizando. A solidariedade, que ocorreu por 

meio de doações não é suficiente se não houverem condições de cuidar do acervo. Ele explica 

que devido à sua natureza institucional, a Cinemateca não pode gerar verbas por meio da venda 

de ingressos, mas ele acredita na existência de um “futuro melhor”.  

Quadro 6 - Reportagem 5: 29/06/1957 - "A Cinemateca e os Poderes" 

Texto Códigos 

Paulo Emílio Sales Gomes: “Pela 

leitura dos jornais muitos amigos da 

Cinemateca Brasileira adquiriram a 

• Apesar de promessas, não há envio 

efetivo de recursos pelos governos 
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convicção confortadora de que depois do 

incêndio -que destruiu os arquivos 

centrais e um terço dos filmes 

colecionados, a instituição recebera dos 

poderes públicos cerca de vinte milhões 

de cruzeiros. É grande o espanto quando 

ficam sabendo que até hoje a 

Cinemateca não recebeu um só cruzeiro. 

O desastre de 28 de janeiro calou fundo 

na opinião da cidade e repercutiu em 

todo o País e no estrangeiro. Anunciou-

se um movimento extenso de 

solidariedade, manifestado por doações 

de filmes, livros e demais 

documentação, feitas por particulares- 

brasileiros ou pelos governos 

estrangeiros.” 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 

Paulo Emílio Sales Gomes: “A 

espontaneidade comovente desses 

gestos fraternais não poderia por si só 

resolver o problema da permanência da 

Cinemateca. O que o fogo de janeiro 

revelou foi a contradição lancinante 

entre os tesouros artísticos, culturais e 

históricos reunidos durante dez anos de 

trabalho e os meios ridículos de que se 

dispunha para defendê-los. Uma 

Cinemateca não pode prescindir das 

doações de material, mas se ao mesmo 

tempo não obtiver meios para dele 

cuidar, esse processo de apoio acaba 

tornando-se contraproducente. Até a 

data do incêndio tudo se como se a 

Cinemateca Brasileiro tivesse 

desenvolvido esforços a fim de receber 

filmes que se estavam decompondo 

isoladamente ou se perdendo lentamente 

em diferentes pontos do País para 

destrui-los em conjunto e rapidamente. 

Foi grande o número de pessoas que nas 

semanas posteriores ao incêndio tomou 

consciência das necessidades materiais 

da Cinemateca e que se dispôs a 

participar de um movimento de auxílio 

animado, por particulares.” 

• Existe uma contradição entre as 

realizações da Cinemateca 

Brasileira e a sua fragilidade 

financeira 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 

• O acervo da Cinemateca Brasileira 

possui uma grande importância 

cultural 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

Paulo Emílio Sales Gomes: “A 

Cinemateca confia na promessa federal 

mas sabe que entre o dia do envio da 

mensagem ao Congresso e o da entrega 

do dinheiro muitos outros meses 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 
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passarão. Não é mais lícito esperar que o 

amparo do governo da República se 

efetive antes de 1958. A espera não seria 

dramática se um milhão de metros de 

filmes, os dois terços que escaparam à 

destruição por não se encontrarem na 

sede sinistrada, não estivesse ameaçado 

de decomposição.  

Em relação ao governo estadual em 

progressos burocráticos dos esforços da 

Cinemateca foram menores. Seus 

diretores fizeram uma solicitação 

diretamente ao governador; inicialmente 

o ofício circulou um pouco, mas depois 

aparentemente se extraviou e dele não 

mais se ouviu falar oficialmente.” 

 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• Apesar de promessas, não há envio 

efetivo de recursos pelos governos 

Paulo Emílio Sales Gomes: “As 

experiências dolorosas da Cinemateca 

Brasileira, causadas pela lentidão 

burocrática, pelo pouco caso ou pelas 

inelutáveis situações de fato, já seriam 

suficientes para causar um profundo 

desencorajamento. Mas não é tudo.”  

• Desde antes da sua fundação, a 

história da Cinemateca Brasileira é 

marcada por dificuldades 

Paulo Emílio Sales Gomes: 

“Diferentemente da maior parte das 

cinematecas do mundo, a brasileira não 

conta com recursos oriundos 

diretamente da exibição de filmes. Além 

dos fundadores, cujo número pelos 

estatutos não pode ultrapassar cinquenta, 

a Cinemateca não tem sócios. O 

histórico das íntimas relações de vida 

entre a Cinemateca Brasileira e o Museu 

de Arte Moderna explica essa situação 

anormal. O núcleo original da 

Cinemateca foi a sociedade civil "Clube 

de Cinema de São Paulo" que existiu em 

1947/1948. O Clube integrou-se no 

Museu de Arte Moderna fundado então 

por Francisco Matarazzo Sobrinho. 

Durante anos a Cinemateca não teve 

personalidade Jurídica própria, atuando 

sob o aspecto de Filmoteca do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo. Quando a 

instituição assumiu a forma definitiva e 

autônoma de Cinemateca Brasileira não 

cessaram as ligações fundamentais com 

o Museu. As tarefas centrais do trabalho 

de difusão continuaram sob a forma de 

• O passado da Cinemateca 

Brasileira, a sua fundação e a sua 

trajetória, impactam na sua 

atualidade 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 
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programação para os sócios do Museu. 

Em troca disso este tem assegurado, de 

início parcialmente e ultimamente na 

totalidade, a manutenção do reduzido 

quadro de funcionários permanentes da 

Cinemateca.”  

Paulo Emílio Sales Gomes: 

“Embora insatisfatória essa situação tem 

permitido, mal e mal, a continuidade da 

Cinemateca. Os filmes, de tudo, têm 

recebido alguns cuidados sumários, 

como o da revisão simples na 

enroladeira, sendo possível pelo menos 

acompanhar a marcha de sua 

decomposição, de modo que ao surgirem 

as possibilidades reais de preservação o 

trabalho possa ser feito segundo um 

critério seguro de prioridade.” 

• A Cinemateca Brasileira faz o que é 

possível para proteger o seu acervo 

com os recursos que possui 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Finalmente, o que é mais importante, 

essa base, por precária que seja, tem 

permitido que os responsáveis pela 

Cinemateca se dediquem a uma ação 

constante no preparo de um futuro 

melhor.” 

• Os fundadores da Cinemateca 

Brasileira tiveram um papel central 

no seu desenvolvimento 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Pode-se perguntar se esse acúmulo 

de dificuldades não indica a 

impossibilidade da existência no Brasil 

de uma instituição como a Cinemateca. 

Em outras ocasiões tive uma tendência a 

considerar essa explicação como a única 

capaz de esclarecer a florescência de 

impedimentos que a Cinemateca 

conheceu durante os últimos três anos. 

Porém, analisando objetivamente a 

situação, constato que nunca como hoje 

o Brasil não apenas porta mas exige uma 

cinemateca. A cultura cinematográfica 

não é mais hoje o fato de alguns jovens 

pioneiros e entusiastas, mas está-se 

transformando numa expressão de 

profunda necessidade social. Para nos 

limitarmos ao campo paulistano, 

verificamos que não só aumenta o 

número de jovens desejosos de uma 

aproximação mais autêntica com o 

fenômeno cinematográfico mas que a 

geração de seus pais procura uma 

posição moderna diante do assunto a fim 

• A existência da Cinemateca 

Brasileira é necessária para a 

preservação da cultura 

cinematográfica no País 

• A existência de uma cinemateca é 

algo necessário ao país 

• A Cinemateca Brasileira possui 

uma função social 
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de manter o equilíbrio do dialogo 

familiar.” 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“O inimigo da Cinemateca é o futuro 

próximo. Para vencê-lo ela necessita 

apoio certo de seus amigos durante um 

ano. Tendo em vista o que está em jogo, 

o que ela pede é muito pouco: cem mil 

cruzeiros mensais durante um ano. O 

sacrifício de 28 de janeiro revelou para 

muitos o que era uma cinemateca. Se 

todos se agruparem numa sociedade de 

amigos da Cinemateca Brasileira será 

evitado um colapso cuja consequência 

impediria por tempo indeterminado que 

o nosso País continue participando do 

importante fenômeno de 

aprofundamento da cultura 

democratizada no mundo moderno: a 

aproximação cultural do cinema.” 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 

• A preocupação com a Cinemateca 

Brasileira é um reflexo da 

preocupação com a cultura e com a 

cultura cinematográfica 

• O investimento em instituições de 

preservação da memória é reflexo 

do desenvolvimento cultural de um 

país 

FONTE: (SALES GOMES, 1957c) 

Nestas reportagens, Paulo Emílio relata discussões que ocorreram durante um seminário 

de preservação de filmes. Foi discutido quais eram as possibilidades de a Cinemateca Brasileira 

conseguir as verbas necessárias. A única opção que foi concordada foi a de recursos obtidos do 

poder público, ainda ignorante da importância da necessidade da preservação do acervo fílmico 

nacional. 

Quadro 7 - Reportagem 6: 30/08/1958 - "Cultura e Custo" 

Texto Códigos 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“A grande repercussão da iniciativa 

do Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro trouxe novamente à baila 

os problemas da cultura 

cinematográfica no Brasil, e os 

organizadores do festival 

aproveitaram a oportunidade para 

promover um Seminário de estudos à 

margem das projeções, para utilizar 

o interesse criado a fim de facilitar ao 

maior número de pessoas a tomada 

de consciência da necessidade de 

fundamentos sólidos que assegurem, 

entre nós, a permanência e o 

aprofundamento do movimento de 

cultura ligado ao cinema.” 

• A existência da Cinemateca Brasileira 

é necessária para a preservação da 

cultura cinematográfica no País 
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Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Após constatar-se mais uma vez a 

impossibilidade de cultura 

cinematográfica sem a preservação 

de fitas, examinou-se o amplo 

terreno da ação que se oferece.” 

• A existência de uma cinemateca é algo 

necessário ao país 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Apesar dos progressos da 

tomada de consciência terem sido 

evidentes durante os últimos anos, 

continua sendo pouco provável que 

um só poder público esteja desde já 

disposto a garantir os vinte ou trinta 

milhões de cruzeiros anuais 

necessários para iniciar o 

desenvolvimento de uma verdadeira 

cinemateca. É preciso apelar 

simultaneamente para o poder 

municipal, o estadual e o federal.” 

• É imprescindível para o funcionamento 

de uma cinemateca a ajuda financeira 

de entidades governamentais. 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“As dificuldades tanto no terreno 

municipal quanto no estadual não 

foram unicamente devidas a 

questões burocráticas ou legais. 

Muitos obstáculos foram criados 

pela incompreensão, e aqui voltamos 

a um dos "leitmotifs" do Seminário 

do Rio, isto é, a necessidade de se 

trabalhar incessantemente a fim de 

que se amplie e se aprofunde a 

consciência do sentido da 

preservação de fitas e da difusão 

cultural cinematográfica.” 

• Existe a incompreensão da importância 

da existência de uma cinemateca 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Depois de dois meses de 

silêncio, os jornais anunciaram que o 

presidente da República decidira, 

após consulta ao DASP, solicitar ao 

Congresso a autorização para dar um 

milhão e quinhentos mil cruzeiros à 

Cinemateca. Seis meses depois 

chegou a um dos dirigentes da 

instituição um recado vago de um 

amigo que trabalha no Palácio do 

Catete, e em seguida mais nada.” 

• Apesar de promessas, não há envio 

efetivo de recursos pelos governos 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“A última questão debatida no 

Seminário foi a de saber se o Brasil 

comporta mais de uma cinemateca. 

No meu relatório opinei pela 

• A Cinemateca Brasileira é a única 

instituição do tipo no país 

• A Cinemateca Brasileira e o seu acervo 

estão em situação de risco 
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afirmativa, mas meu ponto de vista 

foi combatido de forma brilhante e 

persuasiva por Pedro Gouvêa Filho. 

Esse problema interessante e 

complexo mereceria uma notícia 

especial. Em todo caso, a opinião 

unânime dos participantes do 

Seminário foi a de que a primeira 

medida urgente e inadiável a ser 

tomada no Brasil em matéria de 

preservação de filmes consiste no 

salvamento do milhão de metros 

reunidos pela Cinemateca Brasileira 

e que apodrecem a olhos vistos.” 

• A existência de uma cinemateca é algo 

necessário ao país 

FONTE: (SALES GOMES, 1958a) 

A seguir, Paulo Emílio responde a comentários feitos por críticos de cinema cariocas 

que questionavam a capacidade da Cinemateca de São Paulo manter o acervo de filmes. Ele 

responde, justificando que o atraso dos trabalhos e a situação ocorrem, não pela falta de 

esforços, mas pelo atraso do poder público em destinar as verbas necessárias. 

Quadro 8 - Reportagem 7: 06/12/1958 - "Explicação aos Cariocas" 

Texto Códigos 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Ao escrever este, artigo, nutro a 

esperança de ser lido pelo 

Governador de São Paulo, embora os 

explanações aqui contidas se dirijam 

aos críticos de cinema do Rio que, 

com firmeza e veemência, procuram 

tirar as autoridades federais da 

indiferença que têm demonstrado 

pelos problemas da Cinemateca 

Brasileira, sobretudo necessidade de 

salvar do apodrecimento um acervo 

precioso de mais de um milhão de 

metros de filme” 

• Os fundadores da Cinemateca 

Brasileira tiveram um papel central no 

seu desenvolvimento 

• Existe a incompreensão da importância 

da existência de uma cinemateca 

• A Cinemateca Brasileira e o seu acervo 

estão em situação de risco 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Os mais recentes artigos publicados 

têm a forma de protestos que não 

disfarçam a indignação. Com efeito, 

tudo se passou como se as 

autoridades federais, ao mandar dois 

representantes a São Paulo logo após 

o incêndio, com a missão de redigir 

um relatório sobre a extensão do 

desastre, e ao anunciar 

espetacularmente em seguida as 

• Apesar de promessas, não há envio 

efetivo de recursos pelos governos 
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primeiras medidas de ajuda, que 

estivessem apenas em mira uma 

publicidade fácil. Alcançado esse 

objetivo junto a uma opinião 

emocionada com as proporções da 

catástrofe, o Ministério da Cultura 

não fez mais nada.” 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Diante de uma primeira, penosa 

experiência, e do inelutável 

adiamento de uma articulação sólida 

entre o Governo da República e a 

Cinemateca Brasileira, os críticos 

cariocas, plenamente conscientes do 

acirrado processo de putrefação em 

que se encontra o acervo reunido em 

São Paulo, indagam, cada vez mais 

ansiosos, que fizeram até agora as 

autoridades paulistas para enfrentar 

essa situação desesperadora, que dia 

a dia compromete de modo 

irremediável uma documentação 

histórica e artística única em todo o 

continente.” 

• Apesar de promessas, não há envio 

efetivo de recursos pelos governos 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

• O acervo e o trabalho da Cinemateca 

Brasileira são considerados de 

excelência 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Ao lado, porém dos críticos 

responsáveis, que tanto têm feito para 

suscitar na opinião pública a 

consciência da importância da 

preservação e difusão cultural 

cinematográfica, e cujo objetivo 

imediato é a consolidação da 

Cinemateca Brasileira, existem 

outras pessoas que também abordam 

o assunto, mas cujas intenções não 

são claras.” 

• Existe a incompreensão da importância 

da existência de uma cinemateca 

• A Cinemateca Brasileira contou com a 

ajuda de particulares para o seu 

desenvolvimento 

• A preocupação com a Cinemateca 

Brasileira é um reflexo da preocupação 

com a cultura e com a cultura 

cinematográfica 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Realmente, o Governo do Estado 

não tomou nenhuma medida em 

favor da Cinemateca logo após a 

catástrofe de 1957. Rompendo a 

determinação de não voltar desta vez 

ao assunto, eu acrescentaria que, no 

incidente federal, o que provocou 

indignação foi justamente o fato de 

ter o ministro da Educação tomado 

uma iniciativa que se revelou fictícia 

e demagógica. No plano estadual foi 

outra atitude. Respondendo ao apelo 

da Cinemateca, o Governo nada 

• Apesar de promessas, não há envio 

efetivo de recursos pelos governos 
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prometeu realmente em 1957, o ano 

da austeridade e da luta, pelo 

equilíbrio financeiro, nada fez.” 
FONTE: (SALES GOMES, 1958b) 

Paulo Emílio expressa otimismo sobre o desenvolvimento cultural do Brasil. Ele mostra 

como a Cinemateca Brasileira foi o resultado do trabalho de seus fundadores e membros frente 

à necessidade de preservação de filmes no País. 

Quadro 9 - Reportagem 8: 11/07/1959 - "Cinemateca e Obstinação" 

Texto Códigos 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Incluo-me entre os otimistas relativamente 

ao atual estágio de desenvolvimento do 

Brasil: Encontro profunda satisfação em 

viver no tempo em que nos transformamos 

numa grande nação. [...]Incapaz de interessar 

por política, meu espírito ficou talvez mais 

aberto para sentir o que há de inelutável no 

processo de engrandecimento nacional em 

curso. À luz desse estado de espírito diante 

dos problemas globais da civilização 

brasileira, desejo cuidar aqui de uma questão 

bem limitada e de minha competência: a 

criação de uma cinemateca para o Brasil.” 

• O investimento em instituições de 

preservação da memória é reflexo do 

desenvolvimento cultural de um país 

• A Cinemateca Brasileira ainda está em 

processo de construção, ainda "não se 

concretizou" 

• A existência de uma cinemateca é algo 

necessário ao país 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“O grupo que há quase vinte anos teve a idéia 

de fundar uma cinemateca em São Paulo e, 

há dez anos se estorça quotidianamente em 

constituir a Cinemateca Brasileira encontra-

se numa situação semelhante à dos 

brasileiros dos fins do século XVIII e 

primórdios do XIX interessados em criar 

uma biblioteca nacional, um arquivo e 

museu histórico e de belas-artes, um -jardim 

botânico.” 

• Os fundadores da Cinemateca Brasileira 

tiveram um papel central no seu 

desenvolvimento 

• Desde antes da sua fundação, a história 

da Cinemateca Brasileira é marcada por 

dificuldades 

Paulo Emílio Sales Gomes: “É possível 

encontrar-se nas coleções de jornais ou 

revistas editadas em torno de 1940 ou no 

arquivo de alguns serviços governamentais 

como o DIP, entrevistas, artigos ou relatórios 

onde se remete de forma precisa o interesse 

pela criação de uma cinemateca no Brasil. 

Mas é preciso convir que os anos 

correspondentes ao Estado Novo foram 

extremamente desfavoráveis ás iniciativas 

culturais cinematográficas ou outras, 

excetuadas, graças ao ministro Gustavo 

Capanema as relativas à arquitetura e pintura 

• Os fundadores da Cinemateca Brasileira 

tiveram um papel central no seu 

desenvolvimento 

• Desde antes da sua fundação, a história 

da Cinemateca Brasileira é marcada por 

dificuldades 

• No Brasil não há um histórico de 

investimento em políticas públicas 

relativas à preservação da memória 
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modernas. O ensaio tímido do Clube de 

Cinema em São Paulo como primeiro passo 

para a constituição de uma cinemateca foi 

sufocado pelo Departamento de Imprensa e 

Propaganda.” 

Paulo Emílio Sales Gomes: “A penúria 

de recursos da Cinemateca Brasileira durante 

os seus dez primeiros anos de existência 

poderia levar a crer que a iniciativa, mais 

uma vez, fosse prematura. Essa impressão, 

porém, é desmentida pelo prodigioso 

desenvolvimento da entidade.” 

• Desde antes da sua fundação, a história 

da Cinemateca Brasileira é marcada por 

dificuldades 

• O acervo e o trabalho da Cinemateca 

Brasileira são considerados de 

excelência 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“O fato de um pequeno grupo de pessoas 

praticamente sem recursos financeiros ter 

reunido em poucos anos, até fins de 1956, 

uma coleção de filmes, aparelhos, livros, 

cartazes, fotografias e demais documentação 

relativa ao cinema, incomparavelmente mais 

rica de que qualquer outra na América 

Latina; e de ter promovido uma difusão 

cultural que na qualidade só encontra 

paralelo nos grandes centros artísticos do 

mundo, é a demonstração de que o meio 

social brasileiro não só comportava mas 

exigia uma cinemateca.” 

• Os fundadores da Cinemateca Brasileira 

tiveram um papel central no seu 

desenvolvimento 

• O acervo e o trabalho da Cinemateca 

Brasileira são considerados de 

excelência 

• A existência de uma cinemateca é algo 

necessário ao país 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Entretanto, havia uma desproporção 

dramática entre essa grande vitalidade quase 

espontânea e a fragilidade do organismo que 

a suportava. Era a contradição entre a 

preciosidade do material recolhido c os 

meios ridículos de que se dispunha para 

defendê-lo. O resultado foi o desastre que 

abalou a opinião pública brasileira e os 

meios de cultura cinematográfica de todo o 

mundo. O incêndio de janeiro de 1957 

destruiu integralmente a biblioteca, fototeca, 

os arquivos gerais e a coleção de aparelhos 

para o futuro museu de cinema, assim como 

um terço do acervo de filmes da Cinemateca 

Brasileira.” 

• Existe uma contradição entre as 

realizações da Cinemateca Brasileira e a 

sua fragilidade financeira 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Os responsáveis pela Cinemateca Brasileira 

sempre souberam que o trabalho de interesse 

cultural coletivo em que se empenharam só 

adquiriria solidez e permanência quando 

decididamente amparado pelos poderes 

públicos municipais, estaduais e federais.” 

• É imprescindível para o funcionamento 

de uma cinemateca a ajuda financeira de 

entidades governamentais. 
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Paulo Emílio Sales Gomes:  

“O histórico dos ensaios de articulação da 

Cinemateca Brasileira com o poder público 

estadual também não é brilhante. Logo 

depois do incêndio de 1957 foi endereçado 

um pedido de auxílio de emergência, mas 

depois de circular longos meses o processo 

extraviou-se. Foi dado a entender que 

naquele ano de recuperação financeira o 

governo estadual nada poderia fazer. No dia 

2 de janeiro de 1958 o governador Jânio 

Quadros recebeu o presidente da Cinemateca 

e acertou com ele o princípio de um convênio 

decenal. Encaminhado o novo processo, cujo 

destino final seria também o extravio, aos 

órgãos assessores, surgiu um movimento de 

incompreensão que até hoje dá margens a 

polêmicas.” 

• Apesar de promessas, não há envio 

efetivo de recursos pelos governos 

• Existe a incompreensão da importância 

da existência de uma cinemateca 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“Há poucas semanas o governador Carvalho 

Pinto, recebeu uma comissão de fundadores 

da Cinemateca Brasileira que foi ao Palácio 

dos Campos Elíseos solicitar seu interesse 

pelo processo em suspenso.” 

• Os fundadores da Cinemateca Brasileira 

tiveram um papel central no seu 

desenvolvimento 

Paulo Emílio Sales Gomes:  

“É possível que a Cinemateca Brasileira 

esteja nas vésperas de entrar numa fase 

decisiva, isto é, comece, realmente a existir, 

não mais na forma de um aglomerado de 

filmes preciosos roídos pela decomposição, 

química.” 

• A Cinemateca Brasileira ainda está em 

processo de construção, ainda "não se 

concretizou" 

FONTE: (SALES GOMES, 1959) 

Um novo convênio com o Estado de São Paulo é comemorado como um marco para a 

cultura do Brasil, representando a possibilidade de retomada das atividades da Cinemateca e 

“consolidação” da entidade. 

Quadro 10 - Reportagem 9: 08/04/1961 - "Estabelecidas as condições para amplo programa de difusão do 

cinema artístico" 

Texto Códigos 

Paulo Emílio Sales Gomes: "o convenio entre a 

Cinemateca e o governo estadual é uma data 

histórica no movimento de cultura cinematográfica 

no Brasil. Desde 1910 foram feitas no Brasil 

tentativas esparsas para a preservação de filmes e 

sua utilização cultural. Brasileiros eminentes como 

Roquete Pinto e Lourenço Filho ligaram seus nomes 

a essas tentativas pioneiras retomadas mais tarde por 

homens como Adhemar Gonzaga ou Pedro Lima, 

• A existência da Cinemateca 

Brasileira é necessária para a 

preservação da cultura 

cinematográfica no País 

• A existência de uma 

cinemateca é algo necessário 

ao país 
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que várias vezes fizeram apelos para a opinião e os 

poderes a respeito da necessidade de se criar uma 

cinemateca. O estudos realizado por solicitação do 

Governo da República, por Alberto Cavalcanti, 

Vinicius de Moraes e José Sanz sempre colocaram a 

Instituição da Cinemateca entre as necessidades 

culturais mais imediatas" 

Paulo Emílio Sales Gomes: "A Fundação 

Cinemateca Brasileira já tem uma vida 

relativamente longa. Ela decorre do movimento de 

cultura cinematográfica iniciado há vinte anos no 

quadro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo. Como a preservação 

de películas e a sua difusão cultural é uma atividade 

altamente custosa, a diretoria da Cinemateca, 

presidida pelo dr. Francisco Luiz de Almeida Sales, 

sempre preconizou a necessidade de a instituição ser 

amparada ao mesmo tempo pelos poderes públicos 

da União, do Estado e do Município.” 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma 

cinemateca a ajuda financeira 

de entidades governamentais. 

• A preocupação com a 

Cinemateca Brasileira é um 

reflexo da preocupação com a 

cultura e com a cultura 

cinematográfica 

• O passado da Cinemateca 

Brasileira, a sua fundação e a 

sua trajetória, impactam na 

sua atualidade 

Paulo Emílio Sales Gomes: "Um primeiro 

convenio com o Município foi assinado pelo então 

prefeito Toledo Pisa e seu secretário da Educação, 

professor Richetti, os quais, juntamente com o Sr. 

Oscar Pedroso Horta, que colaborava igualmente na 

esfera executiva municipal, foram os primeiros 

homens públicos brasileiros a reconhecer a 

importância do papel de uma cinemateca e a agir em 

consequência. A execução defeituosa da lei 

municipal número 3.874, de 1955, da qual 

dependiam os convênios com a Cinemateca, 

impediu que esses empreendimentos pioneiros 

dessem todos os frutos que deles se esperavam.” 

• Apesar de promessas, não há 

envio efetivo de recursos 

pelos governos 

 

 

 

 

 

Paulo Emílio Sales Gomes: "O ritmo lento de 

desenvolvimento dos estudos e tramitação dos 

papeis, se por um lado retardou o início em bases 

solidas das tarefas especificas da Cinemateca, por 

outro permitiu que o assunto fosse aprofundado e 

encarado de forma consciente e lucido pelos 

diversos setores da administração estadual.” 

• A Cinemateca Brasileira 

ainda está em processo de 

construção, ainda "não se 

concretizou" 

Paulo Emílio Sales Gomes: "Por outro lado, os 

serviços de revisão de filmes da Cinemateca já 

estabeleceram a lista de prioridade para as fitas do 

acervo que deverão ser contratipadas, quer dizer, as 

copias que servirão para o estabelecimento de uma 

nova matriz que possibilitará a tiragem de copias 

para a difusão em escolas, museus, e outras 

instituições culturais.” 

• centro de irradiação da 

cultura cinematográfica 

• O acervo da Cinemateca 

Brasileira possui uma grande 

importância cultural 

• O trabalho da Cinemateca 

Brasileira precisa recomeçar o 

quanto antes 
FONTE: (ESTABELECIDAS..., 1961) 
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4.1.3. SEGUNDO INCÊNDIO 

Nos textos transcritos a seguir, Rudá de Andrade faz um apelo e um alerta ao grande 

risco que a Cinemateca Brasileira se encontra após o segundo incêndio.  

Quadro 11 - Reportagem 10: 13/06/1969 - Cinemateca ganhará sede 

Texto Códigos 

(Rudá Andrade): “O Sr. Rudá Andrade 

informou que a cinemateca corre sério risco 

de desaparecer, devido às condições 

precárias em que está armazenado material 

precioso, composto de filmes raros e livros 

contando boa parte da história do cinema 

nacional, atualmente disperso em nove 

depósitos espalhados por todo o Parque do 

Ibirapuera.”  

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional do 

cinema 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

(Rudá Andrade): “Esses locais oferecem 

permanentemente, risco de incêndio, 

pilhagem e depredações. O Sr. Rudá Andrade 

lembrou ainda que em 1957 um incêndio 

destruiu 1/3 do acervo da entidade, quando 

este estava guardado no edifício dos "Diários 

Associados", na rua Sete de Abril.” 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

 

FONTE: (CINEMATECA..., 1969) 

Essa reportagem buscou mostrar a condição do acervo da Cinemateca, que continuava 

sendo um dos maiores do mundo em tamanho e valor apesar dos dois incêndios que ocorreram. 

Quadro 12 - Reportagem 11: 02/11/1970 - Cinemateca, uma casa quase em ordem 

Texto Códigos 

(Lucilla Bernadet): Ao lado de Aluísio 

Pereira Mattos que há 12 anos cuida do 

acervo da Cinemateca, Lucilla Bernadet 

informa que, de uma maneira geral, o 

material cinematográfico em levantamento 

de cerca de 10 mil filmes, 3 mil livros 

especializados, 6 mil revistas – inclusive as 

coleções completas da “Cena Muda”, 

“Cinearte”, “Paratodos” e “Cahiers de 

Cinema”, 300 pastas com recortes de jornais, 

4 mil cartazes nacionais e estrangeiros, 100 

mil fotografias de artistas e ainda uns 20 mil 

documentos e fichas técnicas várias. Quanto 

a aparelhos cinematográficos, há desde os 

antigos projetores do início do século até uma 

“Lanterna Mágica”, trazida pelo próprio 

Rudá de Andrade, de Paris, e vários outros 

• Os fundadores da Cinemateca 

Brasileira tiveram um papel central 

no seu desenvolvimento 

• O acervo e o trabalho da Cinemateca 

Brasileira são considerados de 

excelência 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o máximo 

para mantê-la 
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cinematógrafos e aparelhos de projeção dos 

inícios do cinema. 

(Lucilla Bernadet): Segundo Lucilla, o 

acervo apesar da delapidação ocorrida com 

os incêndios é dos mais valiosos do mundo. 

Há peças de raro valor histórico, como filmes 

brasileiros realizados em 1912, todo o ciclo 

de Humberto Mauro, todos os clássicos de 

Griffith, Emile Cohl, Meliés, e outros. Com a 

passagem desse material para o MIS, este se 

encarregará de guardá-lo segundo técnica das 

mais modernas, em “block-haus”, com 

construção programada pelo Conselho 

Estadual de Cultura. 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 

• O acervo e o trabalho da Cinemateca 

Brasileira são considerados de 

excelência 

FONTE: (CINEMATECA..., 1970) 

Os relatos abaixo buscam mostrar como a Cinemateca Brasileira só estava funcionando 

com o trabalho de voluntários e ainda sob condições precárias em galpões improvisados no 

Parque do Ibirapuera. A esperança de salvar filmes está na transferência dos filmes para outra 

instituição. 

No entanto, não há ninguém ou outra instituição com o conhecimento necessário para o 

trabalho de preservação de filmes e insistem que o investimento do poder público é essencial, 

pois há pouco que outros possam fazer. 

Quadro 13 - Reportagem 12: 22/10/1972 - Cinemateca luta pela sobrevivência 

Texto Códigos 

Lucilla Bernadet: Lucilla Bernadet, 

uma das voluntárias que trabalha na 

Cinemateca e que, como os outros 

funcionários, é especialista em 

recuperação de filmes, pesquisas 

históricas e documentação 

cinematográfica, diz: "O acervo é o 

grande trunfo e o grande "abacaxi". A 

Cinemateca possui filmes raríssimos, 

cópias únicas, filmes coloridos 

pintados à mão, fotograma por 

fotograma, e filmes que se deterioram 

dia a dia. Não temos condições para 

recuperar esses filmes, não por falta 

de conhecimento técnico, mas por 

falta de verba". 

• As atividades da Cinemateca 

Brasileira só continuam graças ao 

trabalho de voluntários 

• Existe uma contradição entre as 

realizações da Cinemateca Brasileira e 

a sua fragilidade financeira 

 

Lucilla Bernadet: "Precisaríamos de 

uma verba contínua de mil cruzeiros 

para reconstruir a Cinemateca. Com 

isso, além da substituição das cópias 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 
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estragadas - um patrimônio cultural 

que seria um crime deixar que o 

tempo consuma — poderíamos 

organizar a biblioteca, hoje muito 

desfalcada, e programar exibições de 

filmes. Mas, para isso, precisaríamos 

de uma sala de projeção”. 

• O acervo e o trabalho da Cinemateca 

Brasileira são considerados de 

excelência 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 

• A Cinemateca Brasileira faz o que é 

possível para proteger o seu acervo 

com os recursos que possui 

Lucilla Bernadet: "embora já 

tenham sido criados um Museu de 

Cinema e uma Cinemateca Nacional, 

diz Lucilla Bernadet, "não existe nada 

de efetivo, tudo ficou só na teoria. 

Existem no Brasil duas ou três 

pessoas que poderiam organizar uma 

Cinemateca, mas estas pessoas não 

estão em Brasília". 

• A Cinemateca Brasileira é a única 

instituição do tipo no país 

• A existência de uma cinemateca é 

algo necessário ao país 

FONTE: (ALMEIDA, 1972) 

Outra reportagem mostra que a Cinemateca Brasileira continua no Ibirapuera e agora 

sob o risco de ser despejada, mostrando como não há apoio nem interesse do governo na 

preservação de filmes. 

Quadro 14 - Reportagem 13: 17/05/1973 - A Última Sessão da Cinemateca 

Texto Códigos 

(Lucilla Bernadet): Mesmo assim segundo 

a professora Lucila Bernadet, uma das 

voluntárias que tomam conta do acervo — é 

um local que se presta às atividades: tem um 

sala para biblioteca e objetos antigos, outra 

para revisão (onde trabalha um funcionário 

municipal emprestado), dois banheiros e um 

depósito de jornais, revistas velhas e 

recortes de notícias sobre cinema. 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 

• As atividades da Cinemateca 

Brasileira só continuam graças ao 

trabalho de voluntários 

• CB se encontra em péssimas 

condições 

Alaim Fresirot: Segundo Alaim Fresirot, 

estudante de Comunicações na USP e um 

dos voluntários da Cinemateca, "apesar da 

sujeira e da falta de condições, dentro das 

latas enferrujadas os filmes estão intatos e 

bem conservados pelo menos 

aparentemente". 

• As atividades da Cinemateca 

Brasileira só continuam graças ao 

trabalho de voluntários 

Lucilla Bernadet: A professora Bernadet 

diz que "os filmes estão se estragando por 

falta de verba e de possibilidades de se ter 

um material para sua preservação. Hoje em 

dia não há interesse pela cultura. Os 

• Não existe interesse de investimento 

em cultura no Brasil 

• Existe uma contradição entre as 

realizações da Cinemateca Brasileira e 

a sua fragilidade financeira 
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interesses estão sendo canalizados para 

outras atividades". 

Alaim Fresirot: Alaim Fresinot, por 

exemplo, disse que pretende no futuro, se 

houver condições, ficar só na Cinemateca, 

“pois considero um trabalho importante, 

como preservação da cultura”. 

“Até agora, nesses dois anos de trabalho, 

tenho lido bastante sobre cinema, aprendido 

muito com os livros, jornais e documentos 

da Cinemateca, mas não posso ver os 

filmes, pois não temos projetor”, disse. 

“Por incrível que pareça não temos contato 

direto com os filmes. Só com a poeira das 

latas”. 

 

• A existência da Cinemateca Brasileira 

é necessária para a preservação da 

cultura cinematográfica no País 

• O acervo da Cinemateca Brasileira 

possui uma grande importância 

cultural 

Lucilla Bernadet: “fazemos convênio com 

todo o País, mas sobrevivemos graças aos 

convênios com entidades culturais daqui 

como A Sociedade dos Amigos da 

Cinemateca e a Escola de Comunicações da 

USP. Além disso, só há o pagamento das 

taxas de conservação dos filmes por quem 

os toma emprestados. O acervo funciona 

muitas vezes como fonte de pesquisa para 

estudantes e interessados em cinema. 

• A Cinemateca Brasileira contou com a 

ajuda de particulares para o seu 

desenvolvimento 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

Lucilla Bernadet: “Os estudantes retiram 

geralmente filmes sobre a história, história 

do cinema, documentários, fazem pesquisas 

sobre costumes de uma época, suas 

condições sociais, etc. (num trabalho 

idêntico ao feito nos consulados).” 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

Lucilla Bernadet: “A cinemateca não tem 

interesses comerciais, ela se preocupa 

unicamente com divulgação, exibições 

culturais e suas atividades são conservação 

e divulgação de filmes. É antes de tudo um 

centro da cultura cinematográfica, um 

centro de cultura enfim, como qualquer 

outro”, definiu a voluntaria. 

• A Cinemateca Brasileira é um centro 

de irradiação da cultura 

cinematográfica 

• O acervo da Cinemateca Brasileira 

possui uma grande importância 

cultural 

• A existência da Cinemateca Brasileira 

é necessária para a preservação da 

cultura cinematográfica no País 

Francisco de Almeida Sales: O atual 

presidente da Fundação Cinemateca 

Brasileira, sr. Francisco de Almeida Sales, 

informou que “a lei que criou o Museu da 

Imagem e do Som – MIS – fala da 

possibilidade de a Cinemateca Brasileira 

doar seu acervo para esse museu. Para que 

seja feita a transferência, porém, é preciso 

que se faça antes um levantamento total do 

• A preservação do acervo significa 

uma luta necessária 

• A preservação do acervo é prioridade 

para a Cinemateca Brasileira 

• O acervo ficaria melhor em outra 

instituição 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca a 
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acervo (quantos filmes de nitrato, quanto de 

acetato, quantos documentos, quantas fotos, 

qual o valor dessas coisas, etc.)”. 

ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

Rudá de Andrade: “O governo tem 

intenções e condições para cuidar do 

acervo. O secretário Pedro de Magalhães 

Padilha já deixou claro seu propósito de 

cuidar desse elefante branco”, disse. 

Ele informou ainda que a verba de que 

dispõe o MIS atualmente dá perfeitamente 

para suas necessidades, manutenção, etc. 

“Não daria para cuidar do acervo, mas se a 

Cinemateca apresentar um levantamento e, 

e se puder apurar quanto será necessário em 

dinheiro mensalmente, a verba vai aparecer, 

porque há o interesse na preservação desse 

material”, disse. 

 

• O acervo ficaria melhor em outra 

instituição 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca a 

ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• Há interesse do governo na 

preservação de filmes 

FONTE: (MARTINS; PINTO, 1973) 

Nessas notícias, faz-se uma denúncia da falta de instituições de conservação de filmes 

no Brasil. A Cinemateca Brasileira só não deixou de existir pois os funcionários acreditam na 

importância do seu trabalho, porém a “luta contra a falta de verbas” já faz parte da história da 

instituição e o risco de outro incêndio continua. 

Quadro 15 - Reportagem 14: 13/11/1976 - Nem a Cinemateca salvará a memória visual dos arquivos 

Texto Códigos 

Carlos Augusto Machado Calil: 

“não existe no Brasil um único lugar 

onde as matrizes de filmes possam ser 

guardadas devidamente”. 

• No Brasil não existem instalações 

apropriadas para o armazenamento de 

filmes 

(Carlos Augusto Machado Calil): 

Outro detalhe, segundo Calil, é a 

temperatura. Tanto quanto a umidade, 

a temperatura devem estar sob rígido 

controle, “pois no caso do nitrato, a 

consequência é óbvia – combustão. E 

no caso do acetato, a deterioração é 

amplamente estimulada”. 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

Carlos Augusto Machado Calil: 

“Tanto eu quanto o resto do pessoal 

que aqui trabalha não desistimos ainda 

por puro idealismo – afirma Calil. – É 

uma luta dura, porém, necessária, 

porque se alguém não se preocupar 

com tais problemas, tudo desaparece”. 

Atualmente, os arquivos da 

Cinemateca se resumem a quatro 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• Membros da Cinemateca só 

continuam seu trabalho por idealismo 

• A preservação do acervo significa 

uma luta necessária 
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meias-águas lotadas de latas 

enferrujadas. “Nós não temos dinheiro 

nem para comprar latas para filmes – 

diz Calil-, aqui a ventilação é feita por 

meio de buracos abertos nas paredes”. 

Carlos Augusto Machado Calil: 

“Mas o pior – diz Calil – é que se 

encontram em vias de extinção filmes 

de incontestável importância histórica, 

como um que retratou a Revolução de 

1930 no Estado do Rio Grande do 

Norte e que está quase totalmente 

inutilizado”. 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

Carlos Augusto Machado Calil: Mas 

nada tem sido feito com vistas à 

conservação do acervo da 

Cinemateca? Conforme Calil, todas as 

medidas adotadas até agora foram 

paliativas. O dinheiro que a entidade 

recebe de órgãos governamentais é 

usado exclusivamente para dar 

condições aos filmes de serem 

projetados. Mas as matrizes não 

projetáveis, que são muito mais 

importantes que as cópias, são 

obrigadas a ficar num segundo plano. 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o máximo 

para mantê-la 

• Apesar de promessas, não há envio 

efetivo de recursos pelos governos 

  

Carlos Augusto Machado Calil: “O 

que precisa ser feito realmente – reflete 

Calil – é se criar uma consciência nas 

autoridades quanto à importância dos 

filmes, o passo seguinte seria, por isso, 

uma ação conjunta dos governos 

municipal, estadual e federal e, quem 

sabe, da iniciativa privada, para se por 

em prática um plano verdadeiramente 

eficaz.” 

• Existe a incompreensão da 

importância da existência de uma 

cinemateca 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca a 

ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

(Carlos Augusto Machado Calil): 

Todavia, enquanto esta situação 

precária inerente a todos os arquivos 

de filmes (segundo explicação de 

Calil, a situação é a mesma nos 

arquivos de filmes comerciais em 

poder das produtoras, e pior na 

Cinemateca do Rio de Janeiro), 

continua uma constante luta contra o 

tempo. E continua também o perigo de 

acontecer o mesmo que em 1957, 

quando a Cinemateca estava na rua 

Sete de Abril, e um incêndio 

provocado pela combustão espontânea 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• Os incêndios anteriores são 

lembrados para explicar o risco e as 

dificuldades que a Cinemateca 

enfrenta 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o máximo 

para mantê-la 
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dos filmes, pôs a perder quase a 

metade do acervo. 

“Isto pode acontecer de novo a 

qualquer momento, sem que se possa 

fazer coisa alguma” – afirma. 

 
FONTE: (CAVERSAN, 1976) 

Nesses artigos há a denúncia da falta de importância que o poder público dá à 

preservação da memória nacional, o contrário do que ocorre em outros países, onde as 

cinematecas são mantidas por órgãos de estado. 

Quadro 16 – Reportagem 15: 11/05/1977 - Um debate: a memória e sua agonia 

Texto Códigos 

Rudá de Andrade: "todo problema de 

preservação se encontra em estado de 

agonia, nesta época de desenvolvimento 

desenfreado em determinadas áreas”. 

• No Brasil não há um histórico de 

investimento em políticas públicas 

relativas à preservação da 

memória 

Carlos Augusto Calil: O filme RIO 40 

Graus, de Nelson Pereira dos Santos, está 

todo embolorado, e é a única cópia”. Esse 

filme desapareceria para sempre se não 

tivesse acontecido um fato meramente 

casual: a Embrafilme queria exibir em 16 

mm e descobriu o seu estado. Agora, ele 

será restaurado "Não adianta ter um filme 

restaurado, conclui Calil. Os outros 

continuarão morrendo, e as empresas 

privadas não têm nenhum meio de acabar 

com essa deterioração. Ela exige uma 

atitude comum, unida e decidida para que 

algo possa sobreviver. " 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

Carlos Augusto Calil: Como 

alternativas, Calil — que fez diversos 

cursos no exterior — conhece o trabalho 

feito nos Estados Unidos e na Franca: 

"Partindo da premissa de que nosso país é 

capitalista, temos que usar meios 

compulsórios, mas não coercitivos, por 

exemplo, nos Estados Unidos, há o 

arquivo do Congresso, que guarda cópias 

de todas as produções do país: só 

comprovando a existência dessa cópia, os 

autores ou proprietários da produção têm 

o copyright. O CNDA, por exemplo, 

poderia ter esse papel outro o francês, é 

menos efetivo, mas pelo menos, permite 

alguma preservação: o Centro Nacional 

de Cinematografia, da Cinemateca 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• No Brasil não há um histórico de 

investimento em políticas públicas 

relativas à preservação da 

memória 
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Francesa particular se dispõe a guardar os 

filmes. Os custos são pagos pelo Governo. 

Carlos Augusto Calil: Calil, um desses 

especialistas, afirma ter muita dificuldade 

em encontrar bibliografia, ou qualquer 

tipo de informação sobre armazenamento 

e Preservação. Mas o que realmente falta 

é a vontade de preservar. "Olha, falar 

sobre esse assunto é como mendigar. As 

autoridades não estão conscientizadas da 

necessidade de termos memória. Estamos 

nos tornando um país de memória cíclica: 

a cada 10 anos as coisas que guardam a 

nossa produção acabam e a memória 

morre. 

• No Brasil não há um histórico de 

investimento em políticas públicas 

relativas à preservação da 

memória 

• Existe a incompreensão da 

importância da existência de uma 

cinemateca 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional 

do cinema 

• A perda do acervo fílmico 

brasileiro acarreta a morte da 

memória nacional 

• No Brasil não há um histórico de 

investimento em políticas públicas 

relativas à preservação da 

memória 
FONTE: (REGIS, 1977) 

Esta reportagem menciona que existe a possibilidade da Cinemateca transferir seu 

acervo para Jundiaí, saindo dos galpões no Parque do Ibirapuera. O alerta para as péssimas 

condições é reiterado. 

Quadro 17 - Reportagem 16: 21/06/1977 - Cinemateca quer ir para Jundiaí 

Texto Códigos 

Carlos Augusto Calil:  "oferecem um 

constante perigo de incêndio, já que metade 

das 16 mil latas de filmes guardadas em 

quatro cubículos e empilhadas em diversas 

estantes, são à base de nitrato de celulose 

altamente inflamável e representam a 

documentação mais preciosa do cinema 

nacional". 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional do 

cinema 

• O acervo e o trabalho da Cinemateca 

Brasileira são considerados de 

excelência 
FONTE: (DIAS, 1977) 

A Cinemateca Brasileira, referida como sendo o “reduto cinematográfico do País” 

continua em risco e muitos filmes já foram perdidos. Os poucos funcionários fazem o máximo 

que podem para restaurá-los, mas a luta contra a deterioração é uma luta contra o tempo. 

Quadro 18 - Reportagem 17: 29/07/1977 - Filme Triste ou o triste fim da Cinemateca 

Texto Códigos 

Técnico não identificado: "Quando 

Rio 40 Graus chegou aqui no começo 

do ano diz um dos técnicos 

responsáveis pela restauração o 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 
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negativo vinha abaolado e já entrava 

na fase de virar farinha. Pegamos o 

original encolhido e realizamos uma 

série de adaptações na máquina 

copiadora, mas problemas muito 

sérios nos rolos 2, 5 e 10 nos levaram 

a tentar ajuda dos laboratórios 

particulares que responderam 

negativamente porque suas máquinas 

não tinham possibilidades de tracionar 

esse filme. Como todas as cópias do 

“Rio 40 Graus” haviam se estragado 

no processo de projeção, nestes 20 

anos, fomos levados quase ao 

desespero: não tínhamos sequer a 

chance de conseguir um contratipo 

razoável (negativo retirado a partir de 

uma cópia positiva e que permite a 

produção de quantos positivos se 

desejarem), aí tivemos que adaptar 

pedaços de cartolina e tiras de fita 

crepe na máquina copiadeira, trabalhar 

quadro a quadro, conduzindo o filme 

com os dedos até conseguir a primeira 

cópia positiva daquele negativo 

deteriorado. 

• Devido à falta de recursos, os 

funcionários da Cinemateca Brasileira 

tiveram que usar a criatividade para 

continuar o seu trabalho 

• O acervo e o trabalho da Cinemateca 

Brasileira são considerados de 

excelência 

Técnico não identificado: "É preciso 

que se diga do empenho de Sábato 

Magaldi e da sensibilidade revelada 

pelo prefeito Olavo Setúbal. Pela 

primeira vez, em toda sua história a 

Cinemateca terá uma verba anual 

regular, orçamentária, que permitirá a 

compra de mais alguns equipamentos, 

a contratação de uma pequena equipe 

fixa e a restauração de 35 rolos 

mensais." 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca a 

ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

Carlos Augusto Machado Calil: 

Todos os cargos de direção da 

Fundação Cinemateca não são 

remunerados, são funções que se 

desempenham a título de colaboração 

e foi essa conduta idealista de alguns 

homens, ao longo desses 30 anos, que 

permitiu que alguma coisa ainda esteja 

a ponto de ser salva. A verba de um 

milhão e meio que a Secretaria da 

Cultura entregará, anualmente, à 

Cinemateca, só começa a valer a partir 

de 1978, depois que a Câmara dos 

• As atividades da Cinemateca 

Brasileira só continuam graças ao 

trabalho de voluntários 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca a 

ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• Membros da Cinemateca só 

continuam seu trabalho por idealismo 
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Vereadores aprovar. Isso já é alguma 

coisa, mas precisamos de convênios 

com os Governos Estadual e Federal 

para a compra do material e a 

contratação de equipes permanentes. 

Recebemos uma proposta da 

Prefeitura de Jundiaí, que quer nos 

doar 10 mil m2 de terreno para 

instalação de arquivos e laboratório. 
FONTE: (GOMES, 1977) 

Agradecimento ao Prefeito de São Paulo por uma concessão que irá permitir que a 

Cinemateca continue com suas atividades e acomode o seu acervo em instalações adequadas. 

Quadro 19 - Reportagem 18: 18/04/1978 - O Prefeito anuncia recuperação da Cinemateca 

Texto Códigos 

Cândido de Melo e Sousa: "há doze anos a 

entidade não tem nenhuma fonte permanente 

de auxílio financeiro". Disse, ainda, que o 

escritor e cineasta Paulo Emilio Sales Gomes 

"lutou a vida inteira por esse apoio, obtido 

pouco antes de morrer, graças à extrema 

compreensão de um homem de cultura como 

é Sábato Magaldi e também do prefeito, que 

sem dúvida nenhuma está fazendo, do ponto 

de vista cultural, a administração mais 

importante que São Paulo tem tido há muito 

tempo". 

• Desde antes da sua fundação, a 

história da Cinemateca Brasileira é 

marcada por dificuldades 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca a 

ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• Os fundadores da Cinemateca 

Brasileira tiveram um papel central 

no seu desenvolvimento 

FONTE: (O PREFEITO..., 1978) 

Uma concessão de verbas para a Cinemateca Brasileira representa uma nova esperança, 

porém, é necessário além disso que haja mais verbas para a construção dos depósitos 

climatizados, condição básica para a Cinemateca “existir”. 

Quadro 20 - Reportagem 19: 02/07/1978 - Estado doa verba para a Cinemateca 

Texto Códigos 

(Carlos Augusto Calil): Para o cineasta 

Carlos Augusto Calil, responsável pelo 

Departamento de Preservação da 

Cinemateca, os dois convênios são muito 

valiosos, mas de modo algum resolverão 

todos os problemas da Fundação, 

constituem apenas o início do trabalho. A 

Cinemateca, diz ele, só passará a existir 

realmente depois que tiver construído o 

seu depósito climatizado. 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• A Cinemateca Brasileira ainda está 

em processo de construção, ainda 

"não se concretizou" 

Carlos Augusto Machado Calil: "De 

nada adianta o enorme esforço de 
• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 
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recuperar as películas - acrescenta -se 

não tivermos um local adequado para 

conservá-las porque dentro de 10 ou 15 

anos voltarão a deteriorar-se. Este, 

porém, é um outro problema, para cuja 

solução terão de ser destinadas verbas 

federais, pois a construção de um 

depósito climatizado deverá custar cerca 

de 50 milhões embora se possa iniciar o 

projeto com apenas 10 milhões um 

problema que terá de ser providenciado 

imediatamente pois toda a produção 

atual - e não somente os filmes mais 

antigos - corre o risco de deteriorar-se 

dentro de uma década, a película colorida 

na qual é empregado um corante químico 

instável é ainda mais frágil do que o 

filme em branco e preto, e a perda de seu 

cromatismo é irreversível. 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

 

FONTE: (VARTUCK, 1978a) 

Reportagem sobre o convênio com a Cinemateca, que iria resolver muitos problemas, 

mas há prazos que não foram cumpridos e verbas que eram insuficientes, desvalorizadas com a 

inflação da época. 

Funcionários expressam a necessidade de fazer o seu trabalho para que não haja a perda 

da história do Brasil, uma vez que a Cinemateca Brasileira é a única capaz de fazer isso. 

Quadro 21 - Reportagem: 20: 09/07/1978 - Cinemateca Brasileira renasce das cinzas 

Texto Códigos 

Carlos Augusto Calil: Basicamente — 

diz o jovem cineasta Carlos Augusto 

Calil, responsável pelo Departamento de 

Preservação da Cinemateca e na verdade 

o grande responsável pela criação e o 

desenvolvimento do laboratório – os 4 

milhões de cruzeiros vão consolidar um 

trabalho iniciado há dois anos, 

permitindo que a Cinemateca abandone a 

improvisação e passe a planejar as suas 

atividades. 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o máximo 

para mantê-la 

• Devido à falta de recursos, os 

funcionários da Cinemateca 

Brasileira tiveram que usar a 

criatividade para continuar o seu 

trabalho 

Carlos Roberto de Souza: A diferença 

fundamental – diz Carlos Roberto de 

Souza, diretor-adjunto da Fundação – é 

que a gente agora vai ter um chão onde 

pisar para poder planejar. Até sair a 

primeira verba da Prefeitura, há alguns 

meses, a gente começava o ano sem saber 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 
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como seria o ano. Como se poderia 

planejar qualquer coisa se não havia 

dinheiro?” 

Carlos Augusto Calil: “Quando existe 

uma cópia para difusão, recopia-se o 

pedaço”, disse Carlos Augusto Calil. 

“Mas quando se trata da única cópia 

existente no brasil (como ocorreu com o 

clássico russo “O Homem da Câmera”, 

de Dziga Vertov, que voltou da ECA 

com dez metros a menos), significa uma 

perda para o patrimônio nacional”. 

• A perda do acervo da Cinemateca 

significa a perda do patrimônio 

nacional 

Carlos Augusto Calil: Os dois 

convênios, portanto, não resolverão 

todos os problemas da Cinemateca que, 

para Calil, só passará a existir realmente 

depois que tiver três bases físicas 

distintas: a primeira, que é fundamental, 

são os depósitos climatizados para a 

conservação dos negativos; a segunda é 

uma sede definitiva onde possa instalar a 

sua sede social e administrativa (o que 

deverá ocorrer em breve); e a terceira é 

uma sala de exibição numa área central. 

• A Cinemateca Brasileira ainda está 

em processo de construção, ainda 

"não se concretizou" 

Carlos Augusto Calil: A falta de 

condições adequadas para a preservação 

de filmes foi a responsável pelos dois 

incêndios que destruíram parte do acervo 

da Cinemateca Brasileira. E essa situação 

— diz Calil permanece inalterada em São 

Paulo. 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• Os incêndios anteriores são 

lembrados para explicar o risco e 

as dificuldades que a Cinemateca 

enfrenta 

Carlos Augusto Calil: “Todos os filmes 

novos estão se perdendo, toda a produção 

atual começará a sofrer perdas 

irreparáveis dentro de dez anos, se os 

seus negativos não forem 

adequadamente conservados" Porque o 

filme colorido é ainda mais frágil do que 

o filme em branco e preto. porque a perda 

de seu cromatismo, o lento 

desaparecimento das cores e irreversível, 

porque não existe nenhum processo 

mediante o qual se possa reconstituir o 

colorido, obtido meio de um corante 

quimicamente instável e cuja vida média 

é de dez anos.” 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

 

Carlos Augusto Calil: "Acho que este 

depósito climatizado não é um sonho 

assim tão longínquo, na medida em que a 

indústria cinematográfica brasileira se 

• A existência da Cinemateca 

Brasileira é necessária para a 

preservação da cultura 

cinematográfica no País 
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está fortalecendo e vai precisar desse tipo 

de serviço. Caso contrário, o país não 

logrará em conhecer, no século XXI, os 

registros de sua história e de sua 

paisagem social" 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

FONTE: (VARTUCK, 1978b) 

Reportagem sobre como os membros da Cinemateca se dedicam para “manter a 

instituição viva”, porém ainda é necessária a ajuda do poder público. 

Quadro 22 - 21: 27/10/1979 - Governo pode salvar a Cinemateca 

Texto Códigos 

Carlos Roberto Souza: "No Brasil 

temos poucas participações nas 

manifestações culturais, por parte das 

pessoas endinheiradas, ao contrário do 

que ocorre nos países desenvolvidos" 

• O investimento em instituições de 

preservação da memória é reflexo 

do desenvolvimento cultural de 

um país 

Carlos Roberto Souza: “De 1975 para 

cá, quando essa equipe começou a 

trabalhar, pudemos mexer, recuperar e 

conhecer no máximo 10 mil rolos", conta 

Carlos Roberto, "Não havia um 

laboratório e montamos este com 

equipamentos velhos de laboratórios 

comerciais fizemos adaptações incríveis. 

E só para se ter idéia do estágio do Brasil 

nessa área, esse aqui é o único laboratório 

de recuperação dessas obras, em todo o 

País". 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 

• Devido à falta de recursos, os 

funcionários da Cinemateca 

Brasileira tiveram que usar a 

criatividade para continuar o seu 

trabalho 

• A Cinemateca Brasileira é a única 

instituição do tipo no país 

Carlos Roberto Souza: "Começamos a 

receber mais apoio, basta notar o 

resultado de um esforço de mais de três 

anos. Somos 18 funcionários fixos e 6 

colaboradores eventuais. Não podemos, 

simplesmente, ir despedindo as pessoas e 

pagar uma fortuna de encargos sociais. 

Com as condições financeiras reduzidas 

como estão, teremos que limitar a compra 

de filmes virgens, produtos químicos, 

pastas, arquivo. Precisamos, na verdade 

da verba da Secretaria da Cultura, 

urgente, e no mínimo de Cr$ 8 milhões, 

para desenvolver o trabalho com 

decência, senão, teremos que fechar a 

porta.” 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

FONTE: (SANCHES, 1979) 
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Nesta reportagem, é mostrado que a Cinemateca Brasileira vive “crises cíclicas” ao 

longo de sua história, alternando entre períodos de dificuldade e de estabilidade financeira. O 

acervo da organização ainda continua no Ibirapuera sofrendo o risco de deterioração.  

Quadro 23 - Reportagem 22: 04/11/1979 - Cinemateca: vem aí uma crise? 

Texto Códigos 

Carlos Roberto Souza: A Cinemateca 

nunca conseguiu fazer o seu pecúlio, que 

ajudasse em sua manutenção" declara 

Carlos Roberto, que vê na insensibilidade 

do governo estadual para com o cinema 

"nem Salim Maluf, nem Cunha Bueno 

sabem do que a gente está falando" — a 

razão das restrições orçamentárias "No 

fundo, no fundo, a situação está bastante 

ruim". 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• Existe a incompreensão da 

importância da existência de uma 

cinemateca 

Carlos Roberto Souza: "A prioridade da 

Cinemateca é; e sempre foi, a construção 

dos depósitos climatizados. Queremos 

criar condições para que a memória 

cinematográfica tenha um tempo de 

conservação museológico. [...] "Teremos 

de desenvolver a pesquisa tecnológica e 

estaremos na vanguarda entre os países do 

Terceiro Mundo." 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional 

do cinema 

• O acervo e o trabalho da 

Cinemateca Brasileira são 

considerados de excelência 

FONTE: (CINEMATECA..., 1979) 

Retrospectiva sobre a falta de verbas da Cinemateca Brasileira e as dificuldades que 

sofreu ao longo de sua história e como isso é reflexo de um país que “está perdendo a sua 

memória”. 

Quadro 24 - Reportagem 23: 28/12/1979 - Verba, o eterno problema da Cinemateca 

Texto Códigos 

Lygia Fagundes Telles: De qualquer 

forma, a tarefa de arquivar imagens, mesmo 

que às vezes as condições não sejam ideais 

– e certamente as da CB, não são – é da 

mais extrema importância, de acordo com a 

nova presidente da Fundação, a escritora 

Lygia Fagundes Telles, eleita a 19 de 

dezembro passado, “E nós estamos 

dispostos a enfrentar os desafios”. 

• Os fundadores da Cinemateca 

Brasileira tiveram um papel 

central no seu desenvolvimento 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o 

máximo para mantê-la 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 

(Lygia Fagundes Telles): Lygia Fagundes 

Telles adianta que diretores da Cinemateca 

lutarão para canalizar os recursos 

existentes, na manutenção dos trabalhos de 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma 

cinemateca a ajuda financeira de 

entidades governamentais. 
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preservação, catalogação e documentação 

dos filmes, recorrendo aos governos 

estadual, municipal e federal, para ampliá-

los. 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o 

máximo para mantê-la 

(Lygia Fagundes Telles): O Brasil — diz 

ela — é um país que está perdendo sua 

memória. Tudo está sendo destroçado, 

então, o esforço de um museu como a 

Cinemateca é recuperar os filmes e 

conservá-los – é guardar a memória através 

da imagem. Os EUA têm mais documentos 

sobre nós mesmos. Se formos displicentes 

com o pouco que resta, perderemos nossas 

raízes, nossa cultura. Por isso, esperamos 

que os órgãos públicos se sensibilizem 

diante da importância da Cinemateca e lhe 

deem condições de viabilizar seus projetos. 

• No Brasil não há um histórico de 

investimento em políticas 

públicas relativas à preservação 

da memória 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória 

nacional do cinema 

• A perda do acervo fílmico 

brasileiro acarreta a morte da 

memória nacional 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma 

cinemateca a ajuda financeira de 

entidades governamentais. 
FONTE: (VERBA..., 1979) 

Um novo projeto de urbanização pode significar que a Cinemateca Brasileira vai ter 

uma sede definitiva. A presidente Lygia Fagundes Telles confessa que a luta para salvar a 

Cinemateca é uma luta de gerações. 

Quadro 25 - Reportagem 24: 12/07/1980 - "São Paulo ganha hoje mais 6 espaços para as atividades 

culturais" 

Texto Códigos 

Lygia Fagundes Telles: Lygia Fagundes 

Telles, atual presidente da entidade, 

compara esta luta com a corrida de bastão, 

usado nos exercícios de educação física: 

"Você corre até se cansar, e passa o bastão 

para o companheiro seguinte que, quando 

se cansa, passa para o outro e assim 

sucessivamente". Para ela, a luta em prol 

da cinemateca vem se processando desta 

maneira há muitos anos e a sua esperança 

é que as gerações jovens, que já se iniciam 

frente das atividades, levem adiante o 

empreendimento da casa, "enfim 

instalada em seu local definitivo". 

• Os fundadores da Cinemateca 

Brasileira tiveram um papel 

central no seu desenvolvimento 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o máximo 

para mantê-la 

Lygia Fagundes Telles: "Não sei que 

interesse terão os brasileiros do ano 2.357 

— escrevia ele para O Estado — a voz de 

Getulio Vargas prestando juramento à 

Constituição, as passeatas de Plínio 

Salgado, os comícios de Luiz Carlos 

Prestes, ou O Cangaceiro, de Lima 

Barreto. Mas a perspectiva de quem se 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional 

do cinema 
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ocupa da conservação de filmes é 

assegurar a sua preservação para a 

posteridade". 
FONTE: (SÃO PAULO..., 1980) 

Comemoração da possiblidade de inauguração da “sede definitiva” da Cinemateca 

Brasileira. O passado da instituição é lembrado, bem como o sonho que o seu idealizador, Paulo 

Emilio Sales Gomes, tinha de transformar a Cinemateca em uma instituição de referência no 

País.  

Quadro 26 - Reportagem 25: 12/07/1980 - "Uma sede para a Cinemateca, 40 anos depois" 

Texto Códigos 

Carlos Roberto Rodrigues: Nessa época, 

a Cinemateca só não foi realmente fechada 

porque "nenhuma outra entidade tinha 

competência para guardar o seu acervo". 

• A Cinemateca Brasileira é a 

única instituição do tipo no país 

Paulo Emílio Sales Gomes: Dizia Paulo 

Emílio em 1940, ao inaugurá-la: 

— A função cultural de uma filmoteca é 

permitir que se conheça o passado do 

cinema ligando-o ao presente, sugerindo 

perspectivas para o futuro. São três seus 

objetivos: primeiro, preservar os filmes 

brasileiros, contra a ação do tempo e 

abrigar uma seleção da produção 

internacional; segundo, divulgar filmes 

antigos e modernos; terceiro, tornar-se um 

centro de documentação literária, 

fotográfica e musical relativa ao cinema. 

 

• Os fundadores da Cinemateca 

Brasileira tiveram um papel 

central no seu desenvolvimento 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional 

do cinema 

• O passado da Cinemateca 

Brasileira, a sua fundação e a sua 

trajetória, impactam na sua 

atualidade 

Carlos Roberto Rodrigues: "a 

precariedade em que se encontrava a 

cinemateca nos últimos anos, fez com que 

somente um levantamento desses fosse 

considerado um verdadeiro ato heróico 

principalmente porque todo o material 

estava encostado em galpões no Parque do 

Ibirapuera, sem nenhum cuidado" 

• A continuação do trabalho na 

Cinemateca é vista como um ato 

heroico 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 
FONTE: (UMA SEDE..., 1980) 

Vinda de novas verbas para a Cinemateca possibilitam a realização do trabalho, há a 

necessidade de aproveitar a oportunidade pois não há segurança financeira. 
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Quadro 27 - Reportagem 26: 19/02/1981 - "Cinemateca: os bons ventos, os grandes planos" 

Texto Códigos 

Lygia Fagundes Telles: "Não podemos 

deixar de aproveitar o momento", diz a 

atual presidente da entidade, a escritora 

Lygia Fagundes Telles, "Agora é a hora 

de apresentarmos trabalho, fazermos 

coisas novas e, principalmente, não deixar 

que a Cinemateca seja apenas um arquivo 

morto, uma cinemateca é algo vivo, 

guarda coisas que refletem o movimento, 

por isso não pode ficar parada" 

• A Cinemateca é um centro de 

irradiação da cultura 

cinematográfica 

• O trabalho da Cinemateca 

Brasileira precisa recomeçar o 

quanto antes 

Carlos Roberto de Souza: "Há verbas da 

Secretaria Municipal de Cultura que já 

fazem parte do seu orçamento anual", 

afirma o conservador da Cinemateca 

Brasileira, Carlos Roberto de Souza, "O 

mesmo ocorre com as verbas da 

Secretaria Estadual de Cultura. Também 

o governo federal está estudando, através 

da Embrafilme e da Funarte. Nesses dois 

casos, a nossa orientação é fazer 

convênios que exijam um trabalho. Fazer 

filmografias, por exemplo, é um deles. Há 

um ano o arquivo contava com as fichas 

técnicas de apenas 500 filmes brasileiros, 

hoje estamos com 15 mil e não há 

previsão de quando haverá um momento 

de pausa. Afinal, também não sabemos 

quantos filmes brasileiros já foram 

realizados." 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

Carlos Roberto de Souza: "Antes era 

uma só sede, no Ibirapuera, e agora 

estamos em três lugares. Só isso admitiria 

uma grande correção anual dessas verbas, 

mas ainda não sabemos com quanto 

poderemos contar agora. A Embrafilme 

deve dobrar sua dotação para este ano, 

passando para quase Cr$ 7 milhões, as 

verbas da Cultura, municipal e estadual, 

devem ser aumentadas de acordo com a 

correção monetária, mas sempre estamos 

tentando suplementações, pois nos 

acostumamos a batalhar", admite Carlos 

Roberto. 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• Desde antes da sua fundação, a 

história da Cinemateca Brasileira 

é marcada por dificuldades 

Lygia Fagundes Telles: "Vamos exibir 

filmes do nosso acervo em escolas, em 

promoções programadas por empresas 

particulares, da mesma maneira que 

• A Cinemateca é um centro de 

irradiação da cultura 

cinematográfica 
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ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. 

Esse programa deve começar logo e serve 

de apoio financeiro. Outro caso, acertado 

anteontem com o secretário municipal da 

cultura, Mário Chamie, é mostrar nossos 

filmes ao ar livre, durante as 

programações de fim de semana da 

Secretaria.  

Passaríamos os antigos filmes rodados 

nos bairros de São Paulo para o povo 

desses bairros, e estamos acertando com a 

TV Cultura um programa em que 

exibiríamos nossos filmes. Nós queremos 

abrir a Cinemateca ao máximo para o 

povo, evitando qualquer elitismo." 

• Uma cinemateca tem a obrigação 

de fazer a difusão da cultura 

cinematográfica 

Carlos Roberto de Souza: "Mas isso só 

ocorre quando há coisas sendo feitas. Não 

se pode trazer gente para cá quando não 

ocorre nada. Agora é que temos condições 

de trazer esse pessoal que gosta de 

cinema, que ‘curte’ a memória histórica e 

cultural. Havia um tempo em que a 

Cinemateca estava tão por baixo que não 

tínhamos condições de ter amigos". 

• O acervo da Cinemateca Brasileira 

possui uma grande importância 

cultural 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

Lygia Fagundes Telles: "Existem as 

bibliotecas públicas, apesar de suas 

deficiências, nós queremos fazer uma 

espécie de cinemateca pública. Não como 

uma distribuidora, mas como um centro 

onde as pessoas tenham o que encontrar 

sobre o cinema". 

• A Cinemateca é um centro de 

irradiação da cultura 

cinematográfica 

 

FONTE: (CINEMATECA..., 1981) 

4.1.4. TERCEIRO INCÊNDIO 

Reportagem sobre o terceiro incêndio que atingiu a Cinemateca Brasileira. Há um 

sentimento de tristeza, pois as verbas que poderiam evitá-lo, chegaram tarde demais. 

Quadro 28 - Reportagem 27: 14/11/1982 - "Após o incêndio, Cinemateca recebe verbas. Mas problemas 

continuam" 

Texto Códigos 

Carlos Roberto de Souza: “é ótimo 

receber uma verba dessa, mas se 

tivesse chegado seis meses antes – o 

tempo que vamos levar para passar 

todo o material para acetato – não 

teríamos perdido nada”, diz com 

certa mágoa, Carlos Roberto. “É. 

• A Cinemateca Brasileira e o seu acervo 

estão em situação de risco 
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Triste sina das cinematecas. Elas 

queimam mesmo”. 

Maria Rita Galvão: E quando 

essas cinco mil latas forem passadas 

para acetato – e a verba consumida 

– o que acontecerá? “Mais filmes 

em nitrato estarão esperando a sua 

vez”, lembra Maria Rita! Afinal, 

ninguém pode guardar um filme 

perigoso desses debaixo da cama. 

Sempre mandam para cá. Mesmo a 

cinemateca do MAM, no Rio, envia 

seus filmes para cá. Aliás, algumas 

das perdas são dela. Por isso não 

consideramos essa verba como 

nossa, mas para todas as 

cinematecas. Vamos passar para 

acetato tudo para todos. Para nós e 

para as demais cinematecas” 

• O trabalho da Cinemateca Brasileira 

precisa recomeçar o quanto antes 

• O acervo e o trabalho da Cinemateca 

Brasileira são considerados de 

excelência 

• Outras Instituições de Memória no 

Brasil se encontram na mesma situação 

que a Cinemateca Brasileira 

• A Cinemateca é um centro de irradiação 

da cultura cinematográfica 

Maria Rita Galvão: “Nós sempre 

recebemos verbas picadas, quase 

sempre específicas para um 

determinado trabalho. Ocorre que 

conseguimos fazer esse trabalho, 

mas somos obrigados a parar com 

outras espécies de trabalho mais 

constantes e indispensáveis. Isto por 

que temos apenas 30 pessoas, 

ganhando mal, e não temos verba 

para contratar mais gente. Uma 

cinemateca não é apenas um 

depósito de filmes”. 

• Existe a incompreensão da importância 

da existência de uma cinemateca 

• É imprescindível para o funcionamento 

de uma cinemateca a ajuda financeira 

de entidades governamentais. 

• Membros da Cinemateca só continuam 

seu trabalho por idealismo 

Maria Rita Galvão: “A entidade 

deveria ser um centro de pesquisa 

sobre cinema, não apenas com os 

filmes, mas com todo o material 

referente a ele. Cartazes, críticas. E 

tudo isto deveria estar ordenado. 

Essas coisas a gente está fazendo – 

inclusive, estamos terminando um 

catálogo geral, por computador, 

sobre toda a produção do cinema 

brasileiro desde o início. Mas isto só 

foi possível porque recebemos uma 

verba específica”. 

• A Cinemateca é um centro de irradiação 

da cultura cinematográfica 

Carlos Roberto de Souza: “é 

preciso reequipar a Cinemateca. 

Boa parte do nosso laboratório é 

proveniente de “sucatas” que nós 

recuperamos. Temos um 

• Devido à falta de recursos, os 

funcionários da Cinemateca Brasileira 

tiveram que usar a criatividade para 

continuar o seu trabalho 



73 
 

equipamento novo de videocassete – 

vamos, inclusive, passar tudo para 

vídeo, conservando os acetatos, para 

facilitar o empréstimo e a 

manipulação – mas falta o telecine 

que nos possibilite fazer a 

passagem. Não é tão pouco assim”. 

Maria Rita Galvão: “Precisamos 

mesmo é de verbas constantes que 

atendam aos trabalhos que são 

necessários à cultura nacional. Não 

adianta a gente formar uma pessoa – 

e como temos de formar pessoas – 

para um determinado projeto se 

depois acaba a verba. Precisamos 

preservar essa mão-de-obra. Por 

isto, não é apenas quando acontece 

um fato grave – e então todos se 

sentem meio culpados pela falta de 

apoio anterior – para receber 

dinheiro”. 

• A existência da Cinemateca Brasileira é 

necessária para a preservação da cultura 

cinematográfica no País 

• O acervo da Cinemateca Brasileira 

possui uma grande importância cultural 

• Apesar de promessas, não há envio 

efetivo de recursos pelos governos 

Lygia Fagundes Telles: A 

presidente Lygia Fagundes Telles 

pretende afastar-se do cargo em 

dezembro próximo, quando vence 

seu mandato. Ela alega falta de 

tempo. “Quero uma pessoa que 

possa dedicar muito mais tempo do 

que eu. E mais, que seja 

remunerada” 

• As atividades da Cinemateca Brasileira 

só continuam graças ao trabalho de 

voluntários 

  

Carlos Roberto de Souza: “É 

lógico que a Lygia fala assim devido 

ao incêndio, mas ela tem uma 

importância muito grande devido 

aos contatos que faz com os centros 

de decisão” 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o máximo para 

mantê-la 

Maria Rita Galvão: “E não se pode 

esquecer que os cargos de direção na 

Fundação não são remunerados” 

• As atividades da Cinemateca Brasileira 

só continuam graças ao trabalho de 

voluntários 
FONTE: (MOLICA; LELO, 1982) 

Preocupação da presidente da Cinemateca com a falta de verbas e o risco que a 

organização corre de ser obrigada a encerrar suas atividades. 

Quadro 29 - Reportagem 28: 12/08/1983 - "Abandono" 

Texto Códigos 

(Lygia Fagundes Telles):  Segundo ela 

a Cinemateca, que abriga o mais rico 

acervo de filmes nacionais do país, está 

• Existe uma contradição entre as 

realizações da Cinemateca 



74 
 

correndo o risco de fechar porque não 

tem locais apropriados para 

acondicionar as fitas do acervo e não há 

mais lugar para receber as que estão 

sendo doadas. Lygia comentou, durante 

a exibição de "Napoleão" na Fábrica do 

Sesc, que o pouco dinheiro que a 

Cinemateca tem mal dá para pagar seus 

funcionários 

Brasileira e a sua fragilidade 

financeira 

• O acervo e o trabalho da 

Cinemateca Brasileira são 

considerados de excelência 

FONTE: (ABANDONO..., 1983) 

Reportagem sobre como as verbas que foram prometidas para a Cinemateca não 

chegaram ou demoraram muito. A situação da instituição é mostrada com preocupação e como 

só continua com a ajuda de doações e contratos com particulares. 

Quadro 30 - Reportagem 29: 04/09/1983 - "Novo Horizonte para a Cinemateca" 

Texto Códigos 

Lygia Fagundes Telles: “Nosso projeto é 

uma vinculação entre Cinemateca e 

Secretaria Municipal da Cultura, um 

projeto que nos garantiria uma vida mais 

estruturada sem, contudo, nos tirar a 

autonomia. O contrato poderia pôr fim a 

essa aflição que recomeça a cada ano. 

Ficaríamos mais tranquilos se 

pudéssemos, ao menos, resolver o 

problema agudo da manutenção.” 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma 

cinemateca a ajuda financeira de 

entidades governamentais. 

Carlos Roberto de Souza: metade 

caberia a Secretaria de Estado e de Cultura 

e a outra metade à Municipal. “Com as 

mudanças de governo e os naturais 

períodos de adequação das novas 

administrações, não tivemos nenhuma 

resposta”, diz o conservador Carlos 

Roberto de Souza. Ainda segundo ele, 

Magalhães não tem conhecimento do 

processo referente a essa verba e pediu 

que a Cinemateca reencaminhe cópias dos 

documentos. 

• Apesar de promessas, não há 

envio efetivo de recursos pelos 

governos 

• Existe a incompreensão da 

importância da existência de uma 

cinemateca 

Carlos Roberto de Souza: "Graças a uma 

doação do British Film Institut que, 

penalizado com nossa situação, nos deu 

esses filmes virgens. Afinal, eles não só 

conhecem nosso trabalho como o 

consideram modelo para o Terceiro 

Mundo. 

• A Cinemateca Brasileira tem 

reconhecimento e o prestígio de 

instituições internacionais 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 

Carlos Roberto de Souza: Na verdade, 

transformamo-nos num centro de ligação 

entre diversas outras entidades. Sabemos 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional 

do cinema 
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de acervos no Paraná, Rio de Janeiro, 

todos precisando de recuperação imediata. 

Sem aplicar uma política de seleção — 

"impensável no caso brasileiro, onde tudo 

o que sobrou é tão pouco" a Cinemateca 

funciona como uma espécie de depósito de 

matrizes, indispensáveis para pesquisas 

em diversas áreas. "Processamos o 

material que chega, tiramos um novo 

negativo que permanece aqui e enviamos 

cópias às entidades." 

• A Cinemateca é um centro de 

irradiação da cultura 

cinematográfica 

• A existência de uma cinemateca é 

algo necessário ao país 

FONTE: (VESPUCCI, 1983) 

A Cinemateca Brasileira foi obrigada a transferir a sua administração para a Fundação 

Pró-Memória, a fim de facilitar a obtenção de verbas para o seu funcionamento. 

Quadro 31 - Reportagem 30: 25/01/1984 - "Cinemateca, agora organismo federal" 

Texto Códigos 

Carlos Augusto Calil: “Esta é uma 

fundação que não tem patrimônio para 

sustentá-la. E ela não podia diminuir seu 

pessoal, uma vez que o trabalho cresce 

acima das previsões. Quando sondei a 

Fundação Pró-Memória, a idéia foi bem 

recebida, pois entenderam que a 

Cinemateca era uma entidade do nível de 

uma Biblioteca Nacional, de um Museu 

Histórico e Geográfico. Agora tudo está 

correndo bem, pois foram aceitas três 

condições: a sede permanece em São Paulo, 

a indivisibilidade do patrimônio (somente 

podem ser expedidas cópias, nunca as 

matrizes) e a estrutura atual, que também 

foi mantida. E Conseguimos uma cláusula 

importante: todos os recursos que a 

Cinemateca venha a gerar serão utilizados 

por ela mesma e não irão para o tesouro 

Nacional, para uma posterior 

redistribuição”. 

• Existe uma contradição entre as 

realizações da Cinemateca 

Brasileira e a sua fragilidade 

financeira 

• A existência de uma cinemateca 

é algo necessário ao país 

FONTE: (CINEMATECA..., 1984) 

Reportagens sobre como as cinematecas de países da América Latina enfrentam 

dificuldades semelhantes. A Cinemateca Brasileira desenvolveu experiência com as suas crises 

e troca conhecimento com outros países. 
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Quadro 32 - Reportagem 31: 24/10/1984 - "Os latino-americanos e a preservação de imagens" 

Texto Códigos 

Carlos Roberto de Souza: Foi no México, 

durante o último encontro, que os técnicos 

pediram uma vivência, no Brasil, para 

aprender como trabalhar, alcançar seus 

objetivos de preservação, conservação e 

divulgação, dentro de recursos limitados. 

Carlos Roberto de Souza, conservador da 

Cinemateca Brasileira, lembrou, por 

exemplo, a disposição de sua equipe em 

montar um laboratório mesmo que sem as 

instalações adequadas: "Se não tivéssemos 

feito isso, milhares de filmes estariam hoje 

perdidos" 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 

• Devido à falta de recursos, os 

funcionários da Cinemateca 

Brasileira tiveram que usar a 

criatividade para continuar o seu 

trabalho 

• A Cinemateca Brasileira tem 

reconhecimento e o prestígio de 

instituições internacionais 

FONTE: (OS LATINO-AMERICANOS..., 1984) 

A transferência da administração da Cinemateca Brasileira para a Fundação Pró-

Memória possibilitará à instituição realizar suas atividades. 

Quadro 33 - Reportagem 32: 26/01/1986 - "Esther assina acordo que ampara a Cinemateca" 

Texto Códigos 

Lygia Fagundes Telles: Para a diretora-

presidente da Cinemateca, Lygia Fagundes 

Telles, o protocolo assinado com o MEC 

poderá representar um passo decisivo para a 

preservação e restauração de alguns dos mais 

importantes filmes realizados no Brasil e no 

Exterior (20% das 35 mil latas de filmes da 

Cinemateca são produções estrangeiras). 

"Nós sabemos que, no Brasil, há problemas 

urgentes a serem resolvidos, mas, mais 

importantes do que o colchão e o feijão é a 

cultura, porque, quando o feijão e o colchão 

desaparecerem, restará a palavra, a 

imagem”. 

• A preocupação com a 

Cinemateca Brasileira é um 

reflexo da preocupação com a 

cultura e com a cultura 

cinematográfica 

• O acervo da Cinemateca 

Brasileira possui uma grande 

importância cultural 

João Batista de Andrade: "Precisamos 

mais espaço para ampliar o acervo pois 

vários desses filmes dos princípios da 

indústria nacional estão, hoje, armazenados 

precariamente em locais sem qualquer 

segurança e em péssimas condições. O 

secretário Guarnieri já encampou a luta e 

esperamos que exista, agora, uma divisão de 

responsabilidades entre os governos federal, 

estadual e municipal” 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma 

cinemateca a ajuda financeira 

de entidades governamentais. 

FONTE: (ESTHER..., 1986) 
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A Cinemateca Brasileira desenvolveu conhecimento com suas crises e virou referência 

para outras instituições do Terceiro Mundo. É expresso que a Cinemateca teve que “lutar” 

contra o governo que não valorizava a sua cultura. 

Quadro 34 - Reportagem 33: 04/10/1986 - "Caçadores da Lata Perdida" 

Texto Códigos 

Patrícia de Filippi: “a quantidade de 

filmes originais que recebemos de outros 

países da América Latina para ser 

reconstituídos é muito grande” – diz 

Patrícia, “com uma tecnologia simples e 

barata, poderemos não só criar, como 

desenvolver nosso próprio equipamento, 

com o  know-how que pode ser copiado por 

qualquer país do mundo”. 

• A Cinemateca Brasileira tem 

reconhecimento e o prestígio de 

instituições internacionais 

• As dificuldades levam ao 

desenvolvimento de experiência 

 

FONTE: (DECOL, 1986) 

A abertura de uma nova sala de cinema, financiada por entidades particulares 

representou um grande marco para a Cinemateca, sendo mais um passo na realização do sonho 

de tornar a Cinemateca um centro de irradiação cinematográfica. 

Quadro 35 - Reportagem 34: 10/03/1989 - "Cinemateca abre nova sala com o filme 'A Paixão de Joana 

D'Arc'" 

Texto Códigos 

Paulo Emílio Sales Gomes: A 

Cinemateca Brasileira dá hoje o mais 

decisivo passo rumo ao efetivo 

cumprimento de sua missão, nas palavras 

de seu sócio-fundador Paulo Emilio Sales 

Gomes (1916-1979): “Transformar a 

cidade de São Paulo no principal centro 

de irradiação da cultura cinematográfica 

do Continente” 

• A Cinemateca é um centro de 

irradiação da cultura 

cinematográfica 

• Os fundadores da Cinemateca 

Brasileira tiveram um papel 

central no seu desenvolvimento 

• O passado da Cinemateca 

Brasileira, a sua fundação e a sua 

trajetória, impactam na sua 

atualidade 

 

Carlos Augusto Calil: As obras que 

transformaram o antigo cine Fiammetta 

na Sala Cinemateca, estimadas em cerca 

de NCz$ 120 mil, foram “inteiramente 

financiadas com dinheiro privado”, 

segundo Carlos Augusto Calil, atual 

diretor-executivo da Cinemateca 

Brasileira. 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o máximo 

para mantê-la 

FONTE: (LABAKI, 1989) 
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Apesar de conseguir o direito de uso do Matadouro como sede e arquivo, a mudança 

para o prédio ainda não se concretizou. Isso é urgente pois os filmes de seu acervo estão se 

deteriorando. 

Quadro 36 - Reportagem 35: 26/02/1991 - "Memória e cupins duelam na Cinemateca" 

Texto Códigos 

João Sócrates de Oliveira: “No começo, 

fazíamos os reparos intuitivamente. 

Aprendemos fazendo e hoje já temos uma 

hi-tec tupiniquim”, conta João Sócrates. 

Debaixo do forro apodrecido do casarão 

do Ibirapuera, ele e equipe 

diagnosticaram e desenvolveram nos 

anos 80 um método capaz de neutralizar 

a “síndrome do vinagre”, o processo de 

desintegração dos filmes de acetato de 

celulose. O método foi apresentado por 

João Sócrates em 1987, na Alemanha, 

diante da Comissão Internacional de 

Preservação da Fiaf. “A umidade e o calor 

provocam no suporte de acetato a 

desintegração da imagem, que vira uma 

dança de cristais. O som transforma-se 

num manso ruído”, explica. Restaurar 

toda a memória fílmica brasileira, estima 

João Sócrates, custaria US$ 10 milhões. 

O montante é altíssimo já que um simples 

rolo de filme não sai por menos de 

US$200. 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 

• Devido à falta de recursos, os 

funcionários da Cinemateca 

Brasileira tiveram que usar a 

criatividade para continuar o seu 

trabalho 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• O acervo e o trabalho da 

Cinemateca Brasileira são 

considerados de excelência 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional 

do cinema 

João Sócrates de Oliveira: “Pensando 

realisticamente, com US$300 mil seria 

possível estabilizar o acervo da 

Cinemateca. O pior é ter que fazer um 

trabalho dessa natureza num lugar como 

este. Às vezes é preciso ter as condições 

de um centro cirúrgico”. No Ibirapuera, 

entre outros equipamentos, encontra-se 

uma “invenção” de João Sócrates. Trata-

se de um videoanalisador de imagem, 

construído a partir de uma câmera de TV 

acoplada a um circuito. O aparelho 

possibilita a visualização da imagem em 

positivo através do negativo do filme. 

• Devido à falta de recursos, os 

funcionários da Cinemateca 

Brasileira tiveram que usar a 

criatividade para continuar o seu 

trabalho 

• Existe uma contradição entre as 

realizações da Cinemateca 

Brasileira e a sua fragilidade 

financeira 

FONTE: (PIMENTA, 1991) 

Denúncia do estado e da administração da Cinemateca Brasileira que sofre problemas 

por ser um órgão público. 
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Quadro 37 - Reportagem 36: 03/04/1993 - "Cinemateca escolhe sucessor de Ohtake" 

Texto Códigos 

Carlos Augusto Calil: Para o ex-diretor 

Carlos Augusto Calil, o problema do 

dinheiro e do sucessor passa antes pelo 

problema institucional. A Cinemateca é 

um órgão público federal, ligado ao 

Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural 

(IBPC), e como tal padece das agruras de 

verbas e burocracias, "Há três anos a 

Cinemateca vive essencialmente de sua 

Sociedade de Amigos", conta Calil, "Acho 

que ela deveria voltar a ser uma fundação 

autônoma, claro que eventualmente 

recebendo dotações dos governos estadual 

e federal. " 

• A crise na qual a Cinemateca se 

encontra é vista como 

responsabilidade do Governo 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 

Carlos Augusto Calil: Calil acha que o 

novo diretor tem de se preocupar em 

primeiro lugar com o acervo. "É preciso 

dar uma solução urgente para a 

climatização do depósito, senão os filmes 

vão se perder.” 

• A preservação do acervo é 

prioridade para a Cinemateca 

Brasileira 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

Maria Rita Galvão: Segundo a presidente 

do conselho, Maria Rita Galvão, apenas 

um quarto dos filmes está devidamente 

abrigado. Para ela, esse problema só seria 

resolvido se as reformas do Matadouro 

forem concluídas.  “Não podemos deixar 

um acervo maravilhoso como o da 

Cinemateca se deteriorar assim. " 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• O acervo e o trabalho da 

Cinemateca Brasileira são 

considerados de excelência 

Carlos Augusto Calil: “Hoje parece mais 

uma repartição pública que um museu 

vivo”, resume Calil. “ela tem de recobrar 

imediatamente seu papel na educação 

visual do Brasil”. 

• A crise na qual a Cinemateca se 

encontra é vista como 

responsabilidade do Governo 

• O trabalho da Cinemateca 

Brasileira precisa recomeçar o 

quanto antes 

 
FONTE: (PIZA, 1993) 

O acervo da Cinemateca Brasileira continua em risco e precisa de intervenção urgente. 

Quadro 38 - Reportagem 37: 20/09/1993 - "Cinemateca vai para nova sede e luta por verbas" 

Texto Códigos 

Thomas Farkas: Enquanto constrói sua 

sede definitiva, a Cinemateca Brasileira 

luta contra o tempo. Afinal, sua matéria 

prima de preservação é altamente 

perecível! “Os filmes não podem 

esperar”. 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• A preservação do acervo é 

prioridade para a Cinemateca 

Brasileira 
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Thomas Farkas: “Precisamos de US$ 

1,5 milhão para instalar a sala 

climatizada”, diz Farkas. Outro tanto 

para filmes que precisam de uma 

intervenção direta de recuperação. Para 

terminar as obras completas do nosso 

projeto, serão necessários US$4,5 

milhões, fora os equipamentos” 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca a 

ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

Thomas Farkas: Farkas espera o apoio 

da iniciativa privada para concluir a 

obra. Mas, como se sabe, o mecenato 

não é das práticas mais cultivadas no 

Brasil. E o que está em jogo não é 

apenas um espaço de lazer, mas a 

própria memória do País 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional 

do cinema 

• A perda do acervo fílmico brasileiro 

acarreta a morte da memória 

nacional 

• Apesar de promessas, não há envio 

efetivo de recursos pelos governos 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 

João Sócrates de Oliveira: “Na 

verdade”, diz João Sócrates, “boa parte 

das cópias do acervo nacional corre 

risco. Mas há pelo menos 100 filmes 

necessitando de intervenção 

prioritária”. O problema maior é o dos 

filmes em nitrato, material 

autocombustível. Os filmes em acetato 

têm durabilidade pouco maior. Mas se 

não forem adequadamente conservados 

sofrem a chamada “síndrome do 

vinagre”, assim chamada porque o 

material sensível se decompõe 

formando ácido acético. 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• Devido à falta de recursos, os 

funcionários da Cinemateca 

Brasileira tiveram que usar a 

criatividade para continuar o seu 

trabalho 

• A perda do acervo da Cinemateca 

significa a perda do patrimônio 

nacional 

Rudá de Andrade: Rudá de Andrade, 

na instituição desde 1954, lembra que já 

foi construído um depósito para as 

cópias em nitrato, com tecnologia 

nacional própria, nascida na base do 

ensaio-e-erro. “No antigo depósito de 

Cotia, fomos obrigado a armazená-las 

em um depósito à sombra de eucaliptos 

e notamos que se conservaram muito 

bem” 

• Devido à falta de recursos, os 

funcionários da Cinemateca 

Brasileira tiveram que usar a 

criatividade para continuar o seu 

trabalho 

FONTE: (ORICCHIO, 1993) 

Reportagem sobre como a mudança da Cinemateca para o Matadouro Municipal está 

sendo feita e como isso significa que ela finalmente poderá ser um centro cultura. 
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Quadro 39 - Reportagem 38: 30/11/1993 - "Cinemateca muda hoje para novo prédio" 

Texto Códigos 

Thomas Farkas: Para se manter em 

funcionamento, a Cinemateca hoje recebe 

dotações dos governos federal e estadual 

e espera voltar a recebê-las da Prefeitura 

em 94. Farkas acredita, no entanto. que 

nem só os governos devem se interessam 

pela Cinemateca. "Nós guardamos a 

memória das imagens brasileiras deste 

século", diz Farkas. 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional 

do cinema 

FONTE: (ARAÚJO, 1993) 

Crítica à situação em que a Cinemateca se encontra. 

Quadro 40 - Reportagem 39: 13/03/1995 - "Cinemateca está na rota da destruição" 

Texto Códigos 

Rudá de Andrade: Constrangedora, ou 

ridícula, para ser claro, é a atual situação 

da Cinemateca Brasileira. Para abordar 

essa conhecida instituição creio não ser 

mais necessário textos introdutórios 

ressaltando sua importância, 

quantificando e exemplificando seu 

acervo e serviços prestados à 

comunidade nos quase 50 anos de 

atividades. 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

• O acervo e o trabalho da 

Cinemateca Brasileira são 

considerados de excelência 

 

 

 

Rudá de Andrade: Limito-me a 

lembrar aos desatentos, que, ao lado da 

Biblioteca Nacional (papéis) e do 

MASP (artes plásticas), estou tratando 

da instituição mais notável referente a 

acervo de imagens em movimento 

(Cinema/televisão) deste continente. 

Apesar de seus percalços, incêndios e 

misérias, ainda abriga uma coleção 

extraordinária; painel fundamental da 

história brasileira deste século 

• O acervo e o trabalho da 

Cinemateca Brasileira são 

considerados de excelência 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 

• Desde antes da sua fundação, a 

história da Cinemateca Brasileira é 

marcada por dificuldades 

• O acervo de uma cinemateca é 

importante para a preservação da 

história 

Rudá de Andrade: Com uma pontinha 

de exagero esse é o ritmo atual da 

Cinemateca, que conta com quatro ou 

cinco técnicos de vontade boa e salários 

míseros, cada um correndo 

utopicamente atrás de seus milhares de 

quilômetros de filmes para conseguir, 

em um ano, dispensar revisões, ou 

• Existe uma contradição entre as 

realizações da Cinemateca 

Brasileira e a sua fragilidade 

financeira 

• Membros da Cinemateca só 

continuam seu trabalho por 

idealismo 
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outros cuidados a apenas meio por cento 

desse acervo 
• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o máximo 

para mantê-la 

Rudá de Andrade: O mal é que as 

pessoas não equacionam esses dados 

primários, portanto, sem avaliações, 

permanecem inconscientes crendo 

tranquilamente que esse notável acervo 

está bem cuidado pelo fato de estar nas 

mãos da tradicional Cinemateca 

Brasileira. 

Tradicional sim, em perder filmes por 

falta de recursos para os salvar. A título 

de ilustração do drama, constate-se que 

boa parte dos serviços de preservação 

(sic) do ano passado foi aquele de 

destruir materiais já irrecuperáveis. 

• O passado da Cinemateca 

Brasileira, a sua fundação e a sua 

trajetória, impactam na sua 

atualidade 

Rudá de Andrade: Mas, infelizmente, 

a situação está de tal forma estratificada 

que notamos, mesmo entre as pessoas da 

Cinemateca, uma miopia causada 

provavelmente pelos calos formados 

com as inúteis batidas de cabeça em 

gabinetes do poder público e privado 

para a busca de recursos. Assim criou-se 

uma situação distorcida, distanciada do 

problema global, pois qualquer coisa 

que se obtenha para a instituição é 

psicologicamente de enorme valor. 

• Apesar de promessas, não há envio 

efetivo de recursos pelos governos 

• O passado da Cinemateca 

Brasileira, a sua fundação e a sua 

trajetória, impactam na sua 

atualidade 

Rudá de Andrade: A consequente 

timidez que tomou conta diante das 

eternas recusas para soluções definitivas 

faz com que se termine por pedir pouco. 

cada vez menos, o pouco, que é o melhor 

que nada, exercendo uma política 

errada, política humilde de rosto 

abaixado e chapéu na mão, voltada à 

simples manutenção da sobrevivência 

da cinemateca que, dessa forma, acabará 

por destruir a sua essência, o seu acervo. 

• A preservação do acervo é 

prioridade para a Cinemateca 

Brasileira 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

Rudá de Andrade: Mas nem por isso 

deixa de ser uma questão de Estado, dos 

poderes públicos, pois a iniciativa 

privada brasileira não se interessaria em 

investir num projeto sem a mínima 

expectativa de um prevê retorno, ao 

menos institucional correspondente ao 

dinheiro aplicado. Para esta deixamos o 

projeto da sede administrativa e cultural 

da Cinemateca no antigo matadouro. 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• Não existe interesse de 

investimento em cultura no Brasil 
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Esta medida dará fácil retorno às 

empresas investidoras. 

Rudá de Andrade: Entretanto como se 

fala tanto nas necessidades de mudanças 

radicais no país, pergunto-me por que 

não se incluir mais esta nas pautas 

prioritárias. Digo isto franca e 

honestamente, lembrando-me de que 

(ilegível) cultural é ferramenta 

educativa e educação tem sido 

apresentada oficialmente como 

prioridade essencial. 

• O investimento em instituições de 

preservação da memória é reflexo 

do desenvolvimento cultural de um 

país 

• O acervo da Cinemateca Brasileira 

possui uma grande importância 

cultural 

FONTE: (ANDRADE, 1995) 

Reportagem sobre a inauguração dos depósitos climatizados e como isso significa a 

realização de um “sonho de 50 anos”. 

Quadro 41 - Reportagem 40: 18/04/2001 - "Cinemateca ergue seu aliado da memória" 

Texto Códigos 

Carlos Roberto Souza: “E uma luta 

cabeça a cabeça para conseguirmos fazer 

o processo de duplicação da película 

antes de sua deterioração”, diz o diretor 

adjunto da Cinemateca Brasileira de São 

Paulo, que trabalha na entidade desde 

1974 e hoje é também curador de seu 

acervo, de 50 mil títulos. 

• A preservação do acervo significa 

uma luta necessária 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o máximo 

para mantê-la 

Cosette Alves: "Não sou especialista em 

cinema, mas me senti intimamente 

chamada para esse trabalho, quando fui 

convidada por Roberto Teixeira da Costa 

conhecer o estado em que a Cinemateca 

estava, diz. Sem querer fazer 

"correlações Alves afirma que "o cinema 

brasileiro ficou muito abandonado" e o 

que ela encontrou na Cinemateca de São 

Paulo foi uma situação precária, em que 

os funcionários eram quase 

sobreviventes à falta de condições e 

investimentos”. 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 

• A existência da Cinemateca 

Brasileira é necessária para a 

preservação da cultura 

cinematográfica no País 

• A preocupação com a Cinemateca 

Brasileira é um reflexo da 

preocupação com a cultura e com a 

cultura cinematográfica 

Cosette Alves: O ministro da Cultura, 

Francisco Weffort, foi sensível ao 

projeto, doando verba para a fundação 

das salas. Na sequência, tivemos o apoio 

da Fundação Bradesco, fundamental 

para dar segurança aos patrocinadores 

que vieram depois – Petrobras, BNDES 

e Fundação Vitae. 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 
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Cosette Alves: "Sempre ouvi críticas de 

cineastas quanto ao desempenho da 

Cinemateca como difusora do cinema 

nacional. Concordo que não adianta ter 

um acervo dessa qualidade que não 

esteja à disposição", diz Cosette Alves. 

• Uma cinemateca tem a obrigação 

de fazer a difusão da cultura 

cinematográfica 

Cosette Alves: A presidente da 

Associação Amigos da Cinemateca, 

Cosette Alves, diz que a das salas 

climatizadas para o estoque de matrizes 

concretiza "um sonho de 50 anos" e é 

resultado do empenho da atual equipe da 

Cinemateca, dirigida por Sylvia 

Bahiense Naves. 

• A Cinemateca Brasileira ainda está 

em processo de construção, ainda 

"não se concretizou" 

• Os funcionários da Cinemateca 

Brasileira se empenham o máximo 

para mantê-la 

FONTE: (ARANTES, 2001) 

Outra reportagem sobre a inauguração dos depósitos e como essa conquista irá dar uma 

nova disposição para a Cinemateca continuar o seu trabalho. 

Quadro 42 - Reportagem 41: 23/04/2001 - "Cinemateca dá novo passo na luta para salvar a história do 

cinema" 

Texto Códigos 

Cosette Alves: "A partir de agora, 

queremos dar mais atenção à divulgação e 

exibição dos títulos que possuímos. 

Afinal, o arquivo não pode ter um fim em 

si mesmo. Tem de ser público", comenta 

Cosette. 

• Uma cinemateca tem a obrigação 

de fazer a difusão da cultura 

cinematográfica 

Cosette Alves: "Manter a instituição em 

funcionamento é um desafio constante. 

Para arrecadar verba, vamos propor 

parcerias com empresas e pedir 

automação para poder alugar a nossa sala 

de eventos", conta Cosette. "Isso vai gerar 

uma receita fixa e nos trará verba para 

organizarmos ciclos gratuitos, cuidarmos 

da manutenção e construir mais salas e até 

um teatro" 

• A Cinemateca Brasileira planeja 

ser um centro de cultura 

• A Cinemateca Brasileira contou 

com a ajuda de particulares para o 

seu desenvolvimento 

Cosette Alves: "Vamos trazer crianças de 

comunidades carentes de São Paulo para 

conhecerem e assistirem a filmes do nosso 

acervo", conta. "Já apresentamos o projeto 

para a prefeitura e fomos aprovados; o 

transporte de cerca de 4,5 mil crianças por 

mês será feito em ônibus voluntários; 

vamos atrás também de outros 

patrocinadores", completa. 

• A Cinemateca Brasileira possui 

uma função social 

• A Cinemateca é um centro de 

irradiação da cultura 

cinematográfica 

FONTE: (GUERRA, 2001) 
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Reportagem sobre a estreia de um documentário que conta a trajetória da Cinemateca 

Brasileira ao longo do tempo. 

Quadro 43 - Reportagem 42: 29/01/2002 - "Documentário revê histórias e imagens da Cinemateca 

Brasileira" 

Texto Códigos 

Carlos Alberto de Souza: "Eles têm 

consciência da importância da 

preservação de nossa memória 

cinematográfica e, por isso, abrem 

mão de uma das poucas cópias que 

têm." 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional do 

cinema 

 

 

FONTE: (CAETANO, 2002) 

Para superar as dificuldades de falta de verbas, há o plano de transformar a Cinemateca 

Brasileira em uma Organização Social. Isso facilitaria a captação e agilizaria procedimentos 

burocráticos.  

Quadro 44 - Reportagem 43: 17/02/2011 - "Cinemateca quer mudar gestão" 

Texto Códigos 

Carlos Magalhães: Segundo o diretor da 

Cinemateca, Carlos Magalhães, a 

proposta de torná-la uma OS agrada por 

vários motivos — além da agilidade na 

captação de recursos externos, torna mais 

adequado para buscar profissionais 

qualificados no mercado (é difícil 

encontrar no funcionalismo público o 

tipo de profissional que tem de trabalhar 

na Cinemateca 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma cinemateca 

a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

• A crise na qual a Cinemateca se 

encontra é vista como 

responsabilidade do Governo 

Carlos Magalhães: "A gente tem notícia 

de sucessos no modelo (OS). Mas não 

existe a menor hipótese de a Cinemateca 

deixar de cumprir sua função pública, 

isso não passa pela cabeça de ninguém 

disse Carlos Magalhães 

• A Cinemateca Brasileira possui 

uma função social 

FONTE: (MEDEIROS, 2011)  

Reportagem sobre uma manifestação realizada em defesa da Cinemateca e do cinema 

brasileiro. 

Quadro 45 - Reportagem 44: 16/09/2013 - "Ato público pela Cinemateca pede trabalho sério" 

Texto Códigos 

Carlos Augusto Calil: É um ato político 

sim a forma como essa crise está sendo 

levada pelas autoridades, que não 

percebem o significado do desmanche que 

• A crise na qual a Cinemateca se 

encontra é vista como 

responsabilidade do Governo 
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vem ocorrendo desde o início da crise, no 

começo do ano. É falta de sensibilidade do 

governo. São problemas do governo, não 

da Cinemateca 
FONTE: (GUERRA, 2013a) 

Reportagem sobre a “resolução” de uma crise administrativa e a recontratação de 

funcionários que haviam sido demitidos. 

Quadro 46 - Reportagem 45: 05/11/2013 - "Cinemateca começa a repor equipe" 

Texto Códigos 

Lisandro Nogueira: "Já existe um debate 

sobre a digitalização de nosso acervo. O 

digital não é garantia de memória. 

Teremos de voltar à película, após o 

restauro digital. E aí vêm mais custos. vou 

dar continuidade aos ótimos projetos que 

estão sendo desenvolvidos aqui, e ampliá-

los. E pretendo fazer um grande debate 

sobre a digitalização", anunciou. "Quero 

também agregar os cineastas ainda mais à 

Cinemateca. Há um amplo time de 

realizadores circulando por todo o País. 

Vamos implementar uma política que vai 

levantar que acervos são esses, fazer 

convênios. E dar continuidade a tudo que 

a Cinemateca é. Porque ela se relaciona 

com o Brasil por meio de ONGs, OS- 

CIPS, estatais." 

• A Cinemateca Brasileira atua na 

preservação da memória nacional 

do cinema 

• A Cinemateca Brasileira possui 

uma função social 

• A Cinemateca é um centro de 

irradiação da cultura 

cinematográfica 

Lisandro Nogueira: "Vamos atrás de 

parcerias, Lei Rouanet, editais estaduais e 

municipais de cultura. Vou atrás de 

dinheiro onde houver dinheiro. É óbvio 

que os repasses do MinC vão continuar, 

como sempre aconteceu." 

• É imprescindível para o 

funcionamento de uma 

cinemateca a ajuda financeira de 

entidades governamentais. 

FONTE: (GUERRA, 2013b) 

4.1.5. QUARTO INCÊNDIO 

Reportagem sobre o quarto incêndio que atingiu a Cinemateca Brasileira. 

Quadro 47 - Reportagem 46: 04/02/2016 - "Incêndio destrói filmes da cinemateca" 

Texto Códigos 

Pola Ribeiro: "Foi uma perda grande, 

porque se recomenda que sejam guardadas 

as matrizes de todos os filmes", diz Pola 

Ribeiro, secretário do Audiovisual, área do 

Ministério da Cultura responsável pela 

Cinemateca. "É muito doloroso, muito 

• As dificuldades levam ao 

desenvolvimento de experiência 

• O trabalho da Cinemateca 

Brasileira precisa recomeçar o 

quanto antes 
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chato, mas não fomos pegos de calças 

curtas." Ribeiro, no caso, se refere à 

retomada das atividades da iniciada neste 

ano e aos planos de contratar novos 

funcionários. 

Dora Mourão: "Isso que aconteceu é um 

desastre", diz Dora Mourão, presidente do 

conselho da Sociedade Amigos da 

Cinemateca. "É o resultado de anos de 

desmandos na Cinemateca.” 

• A crise na qual a Cinemateca se 

encontra é vista como 

responsabilidade do Governo 

FONTE: (MARTÍ, 2016) 

Outra reportagem sobre o quarto incêndio, apesar de haver uma crise, as atividades da 

Cinemateca continuam. 

Quadro 48 - Reportagem 47: 04/02/2016 - "MinC não tem planos para evitar novos incêndios" 

Texto Códigos 

Pola Ribeiro: "A história do cinema, a 

real e a da ficção, como a do filme 

Cinema Paradiso, nos mostra que os 

incêndios são sempre provocados pelo 

nitrato. Há sempre um risco, não dá para 

garantir que não vai pegar fogo. Por isso, 

as câmaras ficam separadas do prédio, 

porque sempre há o risco de incêndio". 

• As dificuldades levam ao 

desenvolvimento de experiência 

• A Cinemateca Brasileira e o seu 

acervo estão em situação de risco 

Olga Futemma: "Em todas essas vezes 

foi o nitrato o responsável pelo incêndio" 
• Os incêndios anteriores são 

lembrados para explicar o risco e 

as dificuldades que a Cinemateca 

enfrenta 

Olga Futemma: "Se essa substância não 

estivesse segregada, poderia ter sido um 

desastre para todo o acervo. Se não 

estivesse em local adequado, poderia ter 

ocorrido uma explosão com 

consequências devastadoras", disse Olga. 

• As dificuldades levam ao 

desenvolvimento de experiência 

 

Pola Ribeiro: "Apesar da dor de ter 

perdido parte do material, estamos muito 

motivados a colocar todo esse acervo à 

disposição da população. A Cinemateca é 

muito custosa, mas o valor gasto se 

justifica se nós conseguirmos fazer uma 

difusão desse material em todas as 

camadas sociais", afirmou 

• A Cinemateca Brasileira possui 

uma função social 

• Uma cinemateca tem a obrigação 

de fazer a difusão da cultura 

cinematográfica 

• O trabalho da Cinemateca 

Brasileira precisa recomeçar o 

quanto antes 
FONTE: (PALHARES, 2016) 

Entrevista com a chefe do acervo da Cinemateca após os incêndios, há perguntas sobre 

a situação da instituição e políticas. 
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Quadro 49 - 48: 03/08/2016 - "ENTREVISTA OLGA FUTEMMA - Cinemateca precisa operar como um 

museu moderno" 

Texto Códigos 

Olga Futemma: Hoje são sete. Temos 

um acervo com 250 mil rolos de filmes, 

cada um com um problema diferente. É 

evidente que, com uma equipe pequena, 

é humanamente impossível dar conta. 

• Existe uma contradição entre as 

realizações da Cinemateca Brasileira 

e a sua fragilidade financeira 

Olga Futemma: (Pergunta: Qual o seu 

diagnóstico da situação da Cinemateca 

hoje?) Ela está convalescente, mas está 

viva. Hoje há 14 servidores, muitos em 

vias de se aposentar, outros três que 

vieram do Ministério do Planejamento 

e 40 técnicos contratados via 

organização social. Ainda não 

conseguimos voltar a fazer o restauro 

de filmes, que leva muito tempo e 

prospecção de muitos materiais. O que 

fazemos é duplicação emergencial, que 

serve para a preservação do material 

audiovisual, mas não permite que ele 

seja exibido. As bases de dados também 

sofreram muito desde 2013 e voltaram 

a ser atualizadas em fevereiro. 

• Apesar das crises enfrentadas 

constantemente, a Cinemateca 

Brasileira continua com as suas 

atividades 

• A Cinemateca Brasileira faz o que é 

possível para proteger o seu acervo 

com os recursos que possui 

FONTE: (GENESTRETI, 2016) 

Durante o processo de escolha e refinamento dos códigos, foram escolhidos nomes que 

melhor descrevessem as ideias as quais estes procuram representar. A seguir os códigos foram 

organizados em grupos com base na sua temática e a justificativa para o seu agrupamento: 

4.2. ANÁLISE DOS CÓDIGOS 

1. Códigos sobre a relação e a percepção dos membros da Cinemateca Brasileira da 

situação do acervo: 

 

• A preservação do acervo é prioridade para a Cinemateca Brasileira 

• A Cinemateca preferiria que o acervo ficasse em segurança em outra instituição ao invés 

de mantê-lo 

• A Cinemateca Brasileira e o seu acervo estão em situação de risco 

• Existe uma contradição entre as realizações da Cinemateca Brasileira e a sua fragilidade 

financeira 

• Uma cinemateca possui um alto custo de funcionamento 
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Esse grupo de códigos procurou abarcar um tema recorrente nas reportagens analisadas: 

as péssimas condições em que o acervo fílmico se encontrava. As cinematecas, por lidarem com 

material muito sensível: o nitrato, que possui risco de autocombustão e o acetato, um material 

de rápida deterioração, estão sempre correndo o risco de seu acervo deteriorar-se. O clima 

brasileiro, por ser muito quente e úmido, acelera esse processo e aumenta o perigo de uma 

explosão, o que piora a situação de uma instituição de se proponha a prestar esse tipo de serviço. 

Por isso há a necessidade da construção de instalações adequadas, com depósitos 

climatizados, bem como constantes esforços de restauração e preservação. Isso acarreta um alto 

custo de funcionamento de uma cinemateca. 

 

2. Códigos sobre a percepção dos funcionários sobre qual é a função da Cinemateca 

Brasileira 

 

• A preservação do acervo significa uma luta necessária 

• A Cinemateca Brasileira atua na preservação da memória nacional do cinema 

• A Cinemateca é um centro de irradiação da cultura cinematográfica 

• Uma cinemateca tem a obrigação de fazer a difusão da cultura cinematográfica 

• A Cinemateca Brasileira é a única instituição do tipo no país 

Neste grupo, foram colocados códigos sobre como os funcionários definem a função da 

Cinemateca. Pode ser observado que sua importância não é inteiramente conhecida e que a 

importância da Cinemateca Brasileira precisa ser divulgada para o público: no início há um 

foco nas funções "práticas" de uma cinemateca, como a sua utilidade para a indústria 

cinematográfica e suas atividades como arquivo de filmes; com o tempo o foco mudou para a 

importância da Cinemateca Brasileira como agindo na "preservação da memória" e como 

instituição de função social e cultural.  

Alguns códigos também dialogam com outro grupo, na questão do investimento em 

políticas públicas. É mencionado que, por o Brasil não ser um país com um histórico de investir 

em políticas públicas de cultura e preservação da história, a Cinemateca Brasileira, como única 

instituição com a capacidade de realizar serviços de restauro e preservação no País, teve que 

continuar com as suas atividades, mesmo sem apoio financeiro, pois havia a "obrigação" de 

preservar o acervo fílmico brasileiro (e consequentemente, a memória cinematográfica 

nacional). 
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3. Código sobre as ações e o papel dos membros na Cinemateca Brasileira: 

 

• Os fundadores da Cinemateca Brasileira tiveram um papel central no seu 

desenvolvimento 

• A Cinemateca Brasileira faz o que é possível para proteger o seu acervo com os recursos 

que possui 

• As atividades da Cinemateca Brasileira só continuam graças ao trabalho de voluntários 

• Membros da Cinemateca só continuam seu trabalho por idealismo 

• O trabalho da Cinemateca Brasileira precisa recomeçar o quanto antes 

• Os funcionários da Cinemateca Brasileira se empenham ao máximo para mantê-la 

• Devido à falta de recursos, os funcionários da Cinemateca Brasileira tiveram que usar a 

criatividade para continuar o seu trabalho 

• As pessoas que entendem a importância de uma cinemateca são aquelas envolvidas com 

a área da cultura 

• As dificuldades levam ao desenvolvimento de experiência 

Neste grupo, foram colocados os códigos relativos ao trabalho dos membros da 

Cinemateca e suas ações no desenvolvimento das atividades da organização. Pode-se notar que 

os fundadores da Cinemateca Brasileira tiveram grande importância durante os períodos de 

crise, tratando a instituição, suas atividades e missão, como sendo de sua própria 

responsabilidade. A Cinemateca Brasileira é constantemente referida como "um sonho" ou "um 

projeto" deles, especialmente de Paulo Emilio Sales Gomes. Os fundadores e dirigentes tiveram 

grande envolvimento e importância nas atividades e em outras questões como a arrecadação de 

dinheiro, o diálogo com o poder público, etc.  

Além disso, os funcionários também tiveram relevante atuação na "sobrevivência" da 

Cinemateca Brasileira, pois sem verbas há a limitação do que pode ser realizado, mas há o 

sentimento de que as suas atividades deveriam continuar. Muitos funcionários (muitas vezes 

não pagos) e voluntários trabalham para salvar o acervo e continuaram apenas, como eles 

próprios definem, "por puro idealismo" na preservação de filmes e amor à cultura 

cinematográfica, o que veio produzir grandes resultados como a criação de tecnologias 

inovadoras e a restauração de filmes famosos. 
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4. Códigos sobre referências ao Passado da Cinemateca Brasileira: 

 

• O passado da Cinemateca Brasileira, a sua fundação e a sua trajetória, impactam na sua 

atualidade 

• Os incêndios anteriores são lembrados para explicar o risco e as dificuldades que a 

Cinemateca enfrenta 

• Desde antes da sua fundação, a história da Cinemateca Brasileira é marcada por 

dificuldades 

A história da Cinemateca Brasileira é constantemente lembrada por seus membros. A 

sua trajetória, desde a sua criação como o Clube de Cinema de São Paulo, os incêndios que 

ocorreram ao longo do tempo e demais episódios de crise (como por exemplo, a sua dissolução 

durante a ditadura Vargas, e os constantes episódios de falta de verbas), são usados para 

entender e justificar a situação na qual a Cinemateca se encontrava no momento. 

 

5. Códigos sobre a percepção dos membros da Cinemateca Brasileira em relação ao 

significado do acervo: 

 

• O acervo da Cinemateca Brasileira possui uma grande importância cultural 

• A perda do acervo da Cinemateca significa a perda do patrimônio nacional 

• A perda do acervo fílmico brasileiro acarreta a morte da memória nacional 

 

Diferente do primeiro código que buscava entender a percepção e os sentimentos dos 

membros da Cinemateca quanto à situação do acervo da organização, este grupo de códigos 

busca compreender qual o significado que os membros dão ao seu acervo.  

A importância da existência Cinemateca está ligada à existência do seu acervo e à 

preservação do acervo fílmico nacional, ou a importância de se guardar "filmes antigos". Os 

membros valorizam o acervo pela sua importância cultural e como documento histórico. Como 

foi a única instituição por muito tempo a exercer essa função, seu acervo é referido como sendo 

o acervo nacional, patrimônio e memória do País e de sua cultura cinematográfica. 

 

6. Códigos sobre os sentimentos dos membros em relação ao significado da 

Cinemateca Brasileira: 

 

• A existência da Cinemateca Brasileira é necessária para a preservação da cultura 

cinematográfica no País 

• A continuação do trabalho na Cinemateca é vista como um ato heroico 
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• O acervo e o trabalho da Cinemateca Brasileira são considerados de excelência 

• A preocupação com a Cinemateca Brasileira é um reflexo da preocupação com a cultura 

e com a cultura cinematográfica 

• O investimento em instituições de preservação da memória é reflexo do 

desenvolvimento cultural de um país 

• A existência de uma cinemateca é algo necessário ao país 

• A Cinemateca Brasileira ainda está em processo de construção, ainda "não se 

concretizou" 

• A Cinemateca Brasileira tem reconhecimento e o prestígio de instituições internacionais 

Nas falas analisadas, a Cinemateca Brasileira é associada diretamente à cultura 

cinematográfica e ao cinema brasileiro, tanto nas suas ações, como nas crises que a afetam. 

Assim, a preocupação com a cultura cinematográfica se reflete na preocupação com a 

Cinemateca Brasileira, pois é necessária a existência de uma cinemateca "para se desenvolver 

uma cultura cinematográfica" no País (SALES GOMES, 1958a). 

 

7. Códigos sobre a percepção das relações entre a Cinemateca e o poder público: 

 

• A crise na qual a Cinemateca se encontra é vista como responsabilidade do Governo 

• Apesar das crises enfrentadas constantemente, a Cinemateca Brasileira continua com as 

suas atividades 

• No Brasil não existem instalações apropriadas para o armazenamento de filmes 

• Outras Instituições de Memória no Brasil se encontram na mesma situação que a 

Cinemateca Brasileira  

• Não existe interesse de investimento em cultura no Brasil 

• Apesar de promessas, não há envio efetivo de recursos pelos governos 

• Existe a incompreensão da importância da existência de uma cinemateca 

• É imprescindível para o funcionamento de uma cinemateca a ajuda financeira de 

entidades governamentais. 

• No Brasil não há um histórico de investimento em políticas públicas relativas à 

preservação da memória 

Outra questão recorrente observada nas falas dos membros da Cinemateca Brasileira, é 

a falta de políticas públicas relacionadas às questões culturais e de preservação da memória. 

Algumas vezes foi mencionado que o País "não tem memória" ou que “está perdendo a 
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memória” e isso inclui a falta de interesse em investimentos na preservação de filmes. O custo 

de manutenção de uma cinemateca torna imprescindível o investimento de dinheiro público, 

como acontece em outros países, mas no Brasil há pouco interesse e muita burocracia, o que 

torna isso muito difícil. 

 

4.3. TEMAS 

Durante o agrupamento dos códigos em diferentes padrões para levar adiante a análise, 

observou-se que havia um diálogo entre eles, nesse diálogo, pode ser constatado um padrão, a 

“essência” (BRAUN; CLARKE, 2006) que constitui os temas, construída de forma 

multifacetada pelos códigos encontrados (BRAUN; CLARKE, 2019b). 

Puderam ser observados três temas que dialogam entre si, estes são mostrados abaixo, 

justamente com os códigos que os compõe e a sua interpretação frente à teoria. A construção 

da exposição dos temas foi feita de forma a “contar uma história” (BRAUN; CLARKE, 2019b), 

junto com trechos das narrativas que melhor ilustram o tema apresentado. 

 

4.3.1. PRIMEIRO TEMA: “A CINEMATECA BRASILEIRA É FRUTO DO 

IDEALISMO DE SEUS MEMBROS” 

Esse tema se refere à relação dos membros da Cinemateca Brasileira com a sua 

instituição e o seu acervo.  Foram organizados nesse tema, os códigos que melhor 

representavam a visão que os membros da Cinemateca Brasileira tinham sobre si mesmos em 

relação ao seu papel na organização e no seu desenvolvimento. 

 

Tabela 3 - Códigos que compõe o primeiro tema: “A CINEMATECA BRASILEIRA É FRUTO DO 

IDEALISMO DE SEUS MEMBROS” 

Códigos: 

A preservação do acervo é prioridade para a Cinemateca Brasileira 

O passado da Cinemateca Brasileira, a sua fundação e a sua trajetória, impactam na sua 

atualidade 

Os fundadores da Cinemateca Brasileira tiveram um papel central no seu desenvolvimento 

A existência da Cinemateca Brasileira é necessária para a preservação da cultura 

cinematográfica no País 

A Cinemateca Brasileira faz o que é possível para proteger o seu acervo com os recursos que 

possui 

As atividades da Cinemateca Brasileira só continuam graças ao trabalho de voluntários 

A crise na qual a Cinemateca se encontra é vista como responsabilidade do Governo 

Apesar das crises enfrentadas constantemente, a Cinemateca Brasileira continua com as suas 

atividades 
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Membros da Cinemateca só continuam seu trabalho por idealismo 

A continuação do trabalho na Cinemateca é vista como um ato heroico 

A preservação do acervo significa uma luta necessária 

O acervo e o trabalho da Cinemateca Brasileira são considerados de excelência 

O trabalho da Cinemateca Brasileira precisa recomeçar o quanto antes 

No Brasil não existem instalações apropriadas para o armazenamento de filmes 

Os funcionários da Cinemateca Brasileira se empenham o máximo para mantê-la 

Outras Instituições de Memória no Brasil se encontram na mesma situação que a Cinemateca 

Brasileira  

Devido à falta de recursos, os funcionários da Cinemateca Brasileira tiveram que usar a 

criatividade para continuar o seu trabalho 

FONTE: Elaboração própria 

 

4.3.1.1. RESUMO DAS REPORTAGENS ENCONTRADAS: 

Antes do Incêndio 

Com a independência da Cinemateca Brasileira do MAM-SP há a comemoração da 

concretização da “existência da Cinemateca” e de seus feitos, celebrando que o patrimônio 

histórico nacional está finalmente seguro.  

 

“Depois de oito duros anos de existência, pode-se dizer que a Cinemateca Brasileira é 

uma realidade, pois seus acervos e suas realizações são até o presente momento 

consideráveis e exemplares, o que já nos deu razoável prestígio nacional e 

internacional.” 

“[...] Um constante trabalho de prospecção pelo território nacional, assim como 

inúmeros depósitos ou doações como os da Agência Nacional, de Ademar Gonzaga, de 

Jaime Pinheiro ou de tantos outros significam um enorme patrimônio histórico 

assegurado, sem o constante perigo de desgaste pelo tempo neste não-propício clima 

brasileiro.” (CORRE..., 1956) 

 

Porém ainda deve ser feito o trabalho para mostrar a importância da existência de uma 

cinemateca. Tal trabalho está sendo realizado por seus fundadores e estes têm otimismo sobre 

o futuro. 

 

Primeiro Incêndio 

Os incêndios são justificados pela falta de instalações adequadas no País, um problema 

que precisa ser resolvido com urgência.  
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Adiantou que no Brasil não havia instalações apropriadas para a segurança de 

filmotecas, ao contrário, portanto - frisou - de todo o mundo. Disse também que se 

tornava necessário primeiramente contar com essas instalações, para depois cuidar-se 

efetivamente da montagem da filmoteca. E logo em seguida, fazer cópia de todos os 

filmes. (CARECEM..., 1957) 

 

Logo após o primeiro incêndio já surgiram planos de ação para recomeçar as atividades 

da Cinemateca Brasileira, contando com a ajuda de outras instituições culturais. No entanto, a 

Cinemateca Brasileira foi obrigada a armazenar os seus filmes emergencialmente em galpões 

no Ibirapuera onde continuaram em risco, agora também do estrago pela umidade.  

 

“Não tendo instalações adequadas para armazenar os seus filmes. enquanto esperava 

dias melhores a Cinemateca Brasileira procurava colocá-los em locais pelo menos 

secos. O incêndio desses locais, precisamente aquele anexo aos escritórios centrais, e 

por isso mesmo o mais cuidado, determinou o transporte dos filmes que se encontravam 

em outros depósitos para novas acomodações, isoladas, porém úmidas, que pode 

significar uma catástrofe para os filmes num espaço de apenas algumas semanas. O fogo 

é uma ameaça extremamente grave, mas eventual; a umidade significa a condenação 

dos filmes a um aniquilamento, que não sendo espetacular como o provocado pelo fogo, 

não é menos inelutável e definitivo.” (SALES GOMES, 1957a) 

 

Nessa época, Paulo Emílio Sales Gomes, começou a fazer alertas no Estado de São 

Paulo sobre a falta de recursos da Cinemateca. Paulo Emilio continuou alertando e tentando 

explicar a importância de uma cinemateca e a necessidade de recursos.  

 

“O estabelecimento do convênio cultural entre a Prefeitura e a Cinemateca Brasileira é 

um marco fundamental na história da cultura cinematográfica no Brasil. 

[...] O poeta Paul Eduard escreveu certa vez: ‘com ou sem razão, eu creio que o essencial 

da arte é sua eternidade’. A criação não tem pretensões a uma eternidade absoluta. Ela 

não existe fora do mundo como um dado absoluto. Ela não é fixa, fora de um mundo 

em movimento, mas seu propósito essencial é de transmitir, durar, manter-se tanto 

quanto possível. Como poderia acomodar-se com o cinema, que se devora 

constantemente, do qual nada permanece fora uma frágil existência na novidade?  

E René Clair que cita essa passagem, comenta: ‘Desejamos que a criação 

cinematográfica transmita, dure e se mantenha tanto quanto possível. A tarefa de 

preparar o seu futuro compete aqueles para quem o cinematógrafo não é somente um 
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objeto de comércio e de indústria. É também a eles que incumbe o cuidado de 

salvaguardar o seu passado’". (SALES GOMES, 1957b) 

 

“Diferentemente da maior parte das cinematecas do mundo, a brasileira não conta com 

recursos oriundos diretamente da exibição de filmes. Além dos fundadores, cujo número 

pelos estatutos não pode ultrapassar cinquenta, a Cinemateca não tem sócios.”(SALES 

GOMES, 1957c) 

 

Apesar disso, a Cinemateca continuou com as suas atividades de difusão 

cinematográfica, muitas vezes com a ajuda de contribuições de outras instituições. 

Paulo Emílio via a cultura cinematográfica como uma necessidade social e a existência 

de uma cinemateca como uma consequência natural dessa necessidade, possuindo uma visão 

otimista do futuro, possuindo já os planos de construção dos “vaults” ou de salas climatizadas 

desde 1961.  

 

“O estudo realizado por solicitação do Governo da República, por Alberto Cavalcanti, 

Vinicius de Moraes e José Sanz sempre colocaram a Instituição da Cinemateca entre as 

necessidades culturais mais imediatas" (ESTABELECIDAS..., 1961) 

 

Esse otimismo era especialmente motivado pelo grande movimento de solidariedade 

que foi demonstrado após o primeiro incêndio. Ele considerava que o maior problema era a 

falta de consciência da importância da cultura cinematográfica e procurava resolvê-lo, cobrando 

das autoridades públicas as medidas necessárias. Comparava o sonho dos fundadores da 

Cinemateca aos fundadores de importantes instituições como bibliotecas e museus nacionais. 

 

“O grupo que há quase vinte anos teve a idéia de fundar uma cinemateca em São Paulo 

e, há dez anos se esforça quotidianamente em constituir a Cinemateca Brasileira 

encontra-se numa situação semelhante à dos brasileiros dos fins do século XVIII e 

primórdios do XIX interessados em criar uma biblioteca nacional, um arquivo e museu 

histórico e de belas-artes, um jardim botânico.” (SALES GOMES, 1959) 

 

Outras crises ao longo do desenvolvimento da Cinemateca eram lembradas, como as 

pelas quais passou o Clube de Cinema de São Paulo e como este conseguiu evoluir para se 

tornar a Cinemateca Brasileira, que se transformou numa instituição de excelência.  
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Segundo Incêndio 

Novamente, as condições em que se encontrava a Cinemateca Brasileira foram 

responsabilizadas pelo segundo incêndio e, mais uma vez, seus dirigentes reforçaram a 

necessidade de apoio financeiro do poder público para manter o acervo. 

Apesar disso, o acervo da Cinemateca Brasileira foi aumentando e se tornando um dos 

“mais valiosos do mundo”, mas que apenas pôde ser mantido através do trabalho de voluntários 

que “tomavam conta” dos filmes e culpavam a “falta de interesse pela cultura” pela situação da 

Cinemateca. 

 

“Segundo Lucilla, o acervo apesar da delapidação ocorrida com os incêndios é dos mais 

valiosos do mundo. Há peças de raro valor histórico, como filmes brasileiros realizados 

em 1912, todo o ciclo de Humberto Mauro, todos os clássicos de Griffith, Emile Cohl, 

Meliés, e outros.” (CINEMATECA..., 1970) 

 

É possível entender que o trabalho dos voluntários foi feito por “amor à cultura 

cinematográfica” e consciência da importância da existência de uma cinemateca, fazendo o que 

podiam para a Cinemateca continuar com as suas atividades. 

 

Não temos condições para recuperar esses filmes, não por falta de conhecimento 

técnico, mas por falta de verba". (ALMEIDA, 1972) 

 

“Alaim Fresinot, por exemplo, disse que pretende no futuro, se houver condições, ficar 

só na Cinemateca, ‘pois considero um trabalho importante, como preservação da 

cultura’. [...] ‘Até agora, nesses dois anos de trabalho, tenho lido bastante sobre cinema, 

aprendido muito com os livros, jornais e documentos da Cinemateca, mas não posso ver 

os filmes, pois não temos projetor’, disse”. (MARTINS; PINTO, 1973) 

 

Em 1973, começou-se a estudar a possibilidade de transferência do acervo da 

Cinemateca Brasileira para o recém criado Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) para poder 

acomodá-lo em melhores condições. Porém, o processo para isso seria algo lento e necessitaria 

de muito trabalho técnico, assim o sentimento de que ainda não existiam instituições para a 

preservação de filmes no Brasil continuou, o que demonstrava ainda mais o agravamento da 

situação do acervo. 
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Em 1976 o sentimento de que a Cinemateca Brasileira só continuava por idealismo foi 

expresso pela primeira vez, pois não havia possibilidade de adquirir o material básico para a 

preservação e restauração de filmes. Tudo isso seria devido à falta de vontade de preservação 

da memória nacional. 

 

“não existe no Brasil um único lugar onde as matrizes de filmes possam ser guardadas 

devidamente [...] Tanto eu quanto o resto do pessoal que aqui trabalha não desistimos 

ainda por puro idealismo – afirma Calil. – É uma luta dura, porém, necessária, porque 

se alguém não se preocupar com tais problemas, tudo desaparece.” (CAVERSAN, 

1976) 

 

Apesar disso, os funcionários trabalhavam com o que tinham para preservar o acervo da 

Cinemateca muitas vezes sem remuneração.  

 

Todos os cargos de direção da Fundação Cinemateca não são remunerados, são funções 

que se desempenham a título de colaboração e foi essa conduta idealista de alguns 

homens, ao longo desses 30 anos, que permitiu que alguma coisa ainda esteja a ponto 

de ser salva. (GOMES, 1977) 

 

E mesmo quando a instituição conseguia verbas através de convênios e contratos com o 

poder público, os filmes continuavam em risco, pois faltava a “base” de uma cinemateca, que 

eram os depósitos climatizados, que “sempre foram a prioridade da Cinemateca Brasileira”. 

 

“Lygia Fagundes Telles, atual presidente da entidade, compara esta luta com a corrida 

de bastão, usado nos exercícios de educação física: ‘Você corre até se cansar, e passa o 

bastão para o companheiro seguinte que, quando se cansa, passa para o outro e assim 

sucessivamente’. Para ela, a luta em prol da cinemateca vem se processando desta 

maneira há muitos anos e a sua esperança é que as gerações jovens, que já se iniciam 

frente das atividades, levem adiante o empreendimento da casa, ‘enfim instalada em seu 

local definitivo’". (SÃO PAULO..., 1980) 

 

“‘Não podemos deixar de aproveitar o momento’, diz a atual presidente da entidade, a 

escritora Lygia Fagundes Telles, ‘Agora é a hora de apresentarmos trabalho, fazermos 

coisas novas e, principalmente, não deixar que a Cinemateca seja apenas um arquivo 
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morto, uma cinemateca é algo vivo, guarda coisas que refletem o movimento, por isso 

não pode ficar parada’" (CINEMATECA..., 1981) 

 

Em 1980, quando a Cinemateca conseguiu um contrato com a Prefeitura que forneceria 

um local para sua sede, isso foi celebrado como a realização do sonho de seus fundadores e 

como o resultado de lutas constantes. Isso, e a possibilidade de obtenção de um fornecimento 

constante de verbas, elevou o ânimo de seus membros que buscaram continuar o trabalho da 

instituição. 

 

Terceiro Incêndio 

Após o terceiro incêndio, a reação dos membros da Cinemateca foi de continuar o 

trabalho, especialmente porque o período coincidiu com a chegada de uma nova fonte de verbas 

que garantiriam uma maior estabilidade para a organização. 

 

“E quando essas cinco mil latas forem passadas para acetato – e a verba consumida – o 

que acontecerá? ‘Mais filmes em nitrato estarão esperando a sua vez’, lembra Maria 

Rita!” (MOLICA; LELO, 1982) 

 

No entanto, devido à insuficiência de recursos, em 1984 a diretoria da Cinemateca 

Brasileira decidiu que a melhor opção seria transferir sua administração para a Fundação Pró-

Memória, priorizando a preservação do acervo. 

Apesar das crises, os membros celebraram suas conquistas e a transformação da 

Cinemateca em uma instituição de ponta e “hi-tec” (sic), graças a equipamentos e técnicas que 

foram desenvolvidas por eles próprios para conseguir preservar o acervo da instituição. 

 

“‘No começo, fazíamos os reparos intuitivamente. Aprendemos fazendo e hoje já temos 

uma hi-tec tupiniquim’, conta João Sócrates. Debaixo do forro apodrecido do casarão 

do Ibirapuera, ele e equipe diagnosticaram e desenvolveram nos anos 80 um método 

capaz de neutralizar a ‘síndrome do vinagre’, o processo de desintegração dos filmes de 

acetato de celulose. O método foi apresentado por João Sócrates em 1987, na Alemanha, 

diante da Comissão Internacional de Preservação da Fiaf.” (PIMENTA, 1991) 

 

Mesmo com a mudança para o prédio do Matadouro, a situação da Cinemateca 

Brasileira ainda era crítica e, em 1995, o esforço e “boa vontade” de seus funcionários para 
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manter o acervo era definido como algo “utópico” realizado durante os “50 anos de atividade” 

da organização. 

 

“Com uma pontinha de exagero esse é o ritmo atual da Cinemateca, que conta com 

quatro ou cinco técnicos de vontade boa e salários míseros, cada um correndo 

utopicamente atrás de seus milhares de quilômetros de filmes para conseguir, em um 

ano, dispensar revisões, ou outros cuidados a apenas meio por cento desse acervo” 

(ANDRADE, 1995) 

 

As salas climatizadas só viriam a ser construídas no ano 2000 e representaram um alívio 

para os seus membros e a “concretização de um sonho”, após tantos anos de “luta contra o 

tempo”, pois os filmes agora poderiam ser devidamente preservados. 

 

“A presidente da Associação Amigos da Cinemateca, Cosette Alves, diz que a das salas 

climatizadas para o estoque de matrizes concretiza ‘um sonho de 50 anos’ e é resultado 

do empenho da atual equipe da Cinemateca, dirigida por Sylvia Bahiense Naves.” 

(ARANTES, 2001) 

 

Os próximos anos foram de aparente estabilidade na organização e novos relatos de crise 

só foram encontrados a partir de 2011. Agora a situação da Cinemateca, por ser um organismo 

público, foi atribuída novamente à falta de interesse do governo, o que resultou em um protesto 

dos funcionários em 2013. 

 

“É um ato político sim a forma como essa crise está sendo levada pelas autoridades, que 

não percebem o significado do desmanche que vem ocorrendo desde o início da crise, 

no começo do ano. É falta de sensibilidade do governo. São problemas do governo, não 

da Cinemateca” (GUERRA, 2013a) 

 

 

Quarto Incêndio 

Após o quarto incêndio, novamente a reação dos membros foi a de retornar às atividades, 

porém agora, devido à existência das salas climatizadas, o impacto foi minimizado e o incêndio 

foi atribuído somente como uma consequência do clima brasileiro. No entanto, a percepção de 

que a instituição estava em crise continuava. 
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"‘Isso que aconteceu é um desastre’, diz Dora Mourão, presidente do conselho da 

Sociedade Amigos da Cinemateca. ‘É o resultado de anos de desmandos na 

Cinemateca.’” (MARTÍ, 2016) 

 

4.3.1.2. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 

Para Blagoev, Felten e Kahn (2018), os atores organizacionais usam o passado na 

articulação de estratégias e identidades, essa articulação é guiada pela materialidade de seus 

artefatos, que serve para validar e reforçar suas narrativas e ações no presente. Isso pode ser 

visto nas reportagens analisadas neste tema, pois o acervo em risco, reforçou a urgência e o 

trabalho dos membros da Cinemateca Brasileira, lembrando-os do seu objetivo e dos incêndios 

que ocorreram e que poderiam ocorrer novamente. 

Nos períodos de crises, segundo Zundel, Holt e Popp (2016), a história é usada para 

gerar coerência, criando comprometimento e inspiração em seus membros. Isso pode ser visto 

nas constantes narrativas de histórico de crises da Cinemateca, que sempre esteve com sua 

existência ameaçada. Nos períodos após os incêndios, os episódios anteriores eram 

relembrados, assim como a missão da Cinemateca Brasileira, incentivando o “desejo de luta” 

de seus membros, ou seja, os períodos de crise reforçaram em seus membros as características 

centrais (ALBERT; WHETTEN, 1985; WHETTEN, 2006) e as crenças sobre os objetivos, 

missões e práticas da organização (SCOTT; LANE., 2000). 

De acordo com Foster et al. (2017), a história organizacional e fatos de seu passado 

levam à acumulação de experiências, assim, pode ser observado que por estar sempre sob o 

risco da falta de recursos, os membros da Cinemateca, já contando com a situação, 

desenvolveram técnicas e mecanismos para continuar com as suas atividades. 

Para Gioia, Schultz e Corley (2000), em períodos de crise os stakeholders tentam manter 

a centralidade da identidade organizacional, mas para isso acontecer é necessário que haja uma 

mudança de interpretação e os líderes organizacionais tem um importante papel nesse processo, 

construindo essas interpretações e narrativas (RAVASI; SCHULTZ, 2006). Nas narrativas 

analisadas, pôde ser observado o importante papel dos líderes e fundadores da Cinemateca 

Brasileira nas respostas às crises, fazendo apelos para a conscientização das autoridades e, 

posteriormente, em outros momentos de crise, o seu “sonho” e “idealismo” na construção da 

Cinemateca, eram lembrados e usados de forma simbólica (FOSTER et al., 2011) para reforçar 

os valores organizacionais dos seus membros. 
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4.3.2. SEGUNDO TEMA: “A CINEMATECA BRASILEIRA É NECESSÁRIA PARA 

O PAÍS” 

Esse tema abrange a percepção dos membros da Cinemateca Brasileira sobre o papel da 

organização. Foram agrupados os códigos que melhor refletiram como os atores percebem a 

função e a importância da instituição. 

 

Tabela 4 - Códigos que compõe o segundo tema: “A CINEMATECA BRASILEIRA É NECESSÁRIA 

PARA O PAÍS” 

Códigos 

A preocupação com a Cinemateca Brasileira é um reflexo da preocupação com a cultura e 

com a cultura cinematográfica 

A Cinemateca Brasileira contou com a ajuda de particulares para o seu desenvolvimento 

A Cinemateca Brasileira atua na preservação da memória nacional do cinema 

A Cinemateca é um centro de irradiação da cultura cinematográfica 

O investimento em instituições de preservação da memória é reflexo do desenvolvimento 

cultural de um país 

O acervo da Cinemateca Brasileira possui uma grande importância cultural 

As pessoas que entendem a importância de uma cinemateca são aquelas envolvidas com a 

área da cultura 

Uma cinemateca tem a obrigação de fazer a difusão da cultura cinematográfica 

A existência de uma cinemateca é algo necessário ao país 

A Cinemateca preferiria que o acervo ficasse em segurança em outra instituição ao invés de 

mantê-lo 

A perda do acervo da Cinemateca significa a perda do patrimônio nacional 

A perda do acervo fílmico brasileiro acarreta a morte da memória nacional 

FONTE: Elaboração própria 

4.3.2.1. RESUMO DAS REPORTAGENS ENCONTRADAS: 

Antes do Incêndio 

Para os fundadores da Cinemateca Brasileira, a existência de uma cinemateca era vista 

como algo necessário ao País, no mesmo sentido que eram as bibliotecas, sendo ambas 

ferramentas de preservação da história e de divulgação da cultura cinematográfica, algo 

considerado indispensável para uma sociedade. 

 

“‘É indispensável a existência de uma cinemateca ou filmoteca em cada país. Há alguns 

dias o crítico Morais Teixeira fez uma comparação muito oportuna e verídica: colocou 

no mesmo no plano as cinematecas e as bibliotecas.” [...] “e, principalmente o incessante 

intercâmbio cultural e o fornecimento de filmes clássicos para clubes de cinema de todo 

o Brasil, clubes que existem e militam desde Porto Alegre até Belém. 
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Isso é importantíssimo. Não se pode fazer divulgação num só centro; necessitamos   de 

clubes de cinema, cuja finalidade é instruir e culturizar cinematograficamente seus 

associados, contribuindo assim para a educação e a cultura dos brasileiros sob todos os 

pontos de vista.” (CORRE..., 1956) 

 

Primeiro Incêndio 

Após o primeiro incêndio, nas suas tentativas de criar consciência nas autoridades, Paulo 

Emílio procurava ressaltar a importância da existência de uma cinemateca, acreditando que o 

investimento na cultura era um reflexo do desenvolvimento de um país. 

 

“Entre as variadas e complexas funções de uma cinemateca, a que desconcerta maior 

número de pessoas é a artística, é o lado ‘museu de belas artes’ da instituição. [...] É a 

cultura cinematográfica das elites, incluindo os próprios cineastas, que precisa ser 

promovida, a fim de se criarem quadros que por sua vez trabalharão para elevar o gosto 

e as exigências do povo em matéria de cinema. Essa perspectiva é impensável sem uma 

cinemateca.” (SALES GOMES, 1957b) 

 

As conquistas da Cinemateca Brasileira já eram celebradas como marcos para a cultura 

cinematográfica e para o desenvolvimento de um futuro melhor para o País. No entanto, muitas 

vezes essas conquistas só eram possíveis pelas doações de entidades particulares que eram as 

que realmente compreendiam a importância da instituição. 

 

O desastre de 28 de janeiro calou fundo na opinião da cidade e repercutiu em todo o 

País e no estrangeiro. Anunciou-se um movimento extenso de solidariedade, 

manifestado por doações de filmes, livros e demais documentação, feitas por 

particulares- brasileiros ou pelos governos estrangeiros.” (SALES GOMES, 1957c) 

 

Sua importância se justificava pelo fato de que a existência da cultura cinematográfica 

é dependente da preservação de filmes e a Cinemateca Brasileira era já vista como a única capaz 

de salvar os filmes nacionais, apesar das suas dificuldades. 

 

“Após constatar-se mais uma vez a impossibilidade de cultura cinematográfica sem a 

preservação de fitas, examinou-se o amplo terreno da ação que se oferece.” 

[...] “Em todo caso, a opinião unânime dos participantes do Seminário foi a de que a 

primeira medida urgente e inadiável a ser tomada no Brasil em matéria de preservação 
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de filmes consiste no salvamento do milhão de metros reunidos pela Cinemateca 

Brasileira e que apodrecem a olhos vistos.” (SALES GOMES, 1958a) 

 

Segundo Incêndio 

Na época posterior ao segundo incêndio, a Cinemateca contou com a ajuda de 

voluntários para manter o seu acervo. Eles trabalhavam voluntariamente por considerar esse 

um trabalho importante, porém, devido às péssimas condições, pouco podia ser feito e foi 

estudada a possibilidade de que outra instituição assumisse essa responsabilidade. 

 

“O atual presidente da Fundação Cinemateca Brasileira, sr. Francisco de Almeida Sales, 

informou que ‘a lei que criou o Museu da Imagem e do Som – MIS – fala da 

possibilidade de a Cinemateca Brasileira doar seu acervo para esse museu. Para que seja 

feita a transferência, porém, é preciso que se faça antes um levantamento total do 

acervo’ [...] ‘O governo tem intenções e condições para cuidar do acervo. O secretário 

Pedro de Magalhães Padilha já deixou claro seu propósito de cuidar desse elefante 

branco’, disse.” (MARTINS; PINTO, 1973) 

 

Porém, pôde-se perceber que os membros da Cinemateca viam a diferença entre o 

desenvolvimento econômico do Brasil e os investimentos na Cinemateca Brasileira, e atribuíam 

isso à falta de interesse na preservação da memória nacional. 

Novamente a ligação da cultura cinematográfica se manteve, tanto nas suas conquistas 

quanto nas suas perdas.  

 

“‘[...] graças à extrema compreensão de um homem de cultura como é Sábato Magaldi 

e também do prefeito, que sem dúvida nenhuma está fazendo, do ponto de vista cultural, 

a administração mais importante que São Paulo tem tido há muito tempo’". (O 

PREFEITO..., 1978) 

 

Fazendo com que a organização fosse considerada como o reflexo do desenvolvimento 

do País. 

"No Brasil temos poucas participações nas manifestações culturais, por parte das 

pessoas endinheiradas, ao contrário do que ocorre nos países desenvolvidos" 

(SANCHES, 1979) 
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Terceiro Incêndio 

Após o terceiro incêndio, os funcionários lembraram da importância do papel que a 

Cinemateca desempenha para a cultura e como ela evoluiu apesar das dificuldades. Reforçando 

a sua ligação com a cultura e a memória nacional. 

 

“‘A entidade deveria ser um centro de pesquisa sobre cinema, não apenas com os filmes, 

mas com todo o material referente a ele. Cartazes, críticas. E tudo isto deveria estar 

ordenado. Essas coisas a gente está fazendo – inclusive, estamos terminando um 

catálogo geral, por computador, sobre toda a produção do cinema brasileiro desde o 

início.’” (MOLICA; LELO, 1982) 

 

"Nós sabemos que, no Brasil, há problemas urgentes a serem resolvidos, mas, mais 

importantes do que o colchão e o feijão é a cultura, porque, quando o feijão e o colchão 

desaparecerem, restará a palavra, a imagem”. (ESTHER..., 1986) 

 

Com a construção dos depósitos climatizados, a Cinemateca Brasileira pode aumentar 

as suas atividades, contribuindo ainda mais para a cultura através, agora, da difusão de filmes. 

 

"A partir de agora, queremos dar mais atenção à divulgação e exibição dos títulos que 

possuímos. Afinal, o arquivo não pode ter um fim em si mesmo. Tem de ser público" 

(GUERRA, 2001) 

 

Quarto Incêndio 

Com o quarto incêndio, foi reforçada a importância e a função da Cinemateca Brasileira. 

 

"Apesar da dor de ter perdido parte do material, estamos muito motivados a colocar todo 

esse acervo à disposição da população. A Cinemateca é muito custosa, mas o valor gasto 

se justifica se nós conseguirmos fazer uma difusão desse material em todas as camadas 

sociais." (PALHARES, 2016) 

 

4.3.2.2. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 

Os museus, ou Instituições de Memória, ao conservar artefatos para gerações futuras, 

atuam como mediadores entre o passado e o futuro.  
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A existência do acervo de uma instituição do tipo, está ligada diretamente a sua função 

e existência como organização (2018). Paralelamente, pelas reportagens analisadas, pôde-se 

perceber que as constantes ameaças de destruição a que estava exposto o acervo da Cinemateca 

Brasileira e falta de verbas que prenunciavam a paralização das suas atividades, também eram 

vistas como ameaça à sua existência. 

Nisley e Casey (2003) mostram que museus são espaços onde é formada a memória de 

uma organização e também da memória cultural que dá significado ao presente. Para Foster et 

al. (2011), a história de uma organização pode ser conectada com valores sociais e culturais 

externos, fazendo a ligação destes com os seus valores e identity claims centrais. Pelo que se 

observou da leitura e análise das narrativas, os membros da Cinemateca Brasileira têm 

consciência do papel social da organização, como depositório da memória nacional e como 

entidade de criação de uma “consciência coletiva” (BROWN; DAVIS-BROWN, 1998). 

Durante os episódios de crise, há o entendimento de que a ameaça não é apenas contra a 

organização, mas também contra a memória brasileira e contra a sua cultura cinematográfica, 

o que serve para reforçar o que os membros sentem ser o papel social da organização. 

 

4.3.3. TERCEIRO TEMA: A CINEMATECA BRASILEIRA É UMA INSTITUIÇÃO 

CULTURAL NO BRASIL 

Finalmente, o terceiro tema abrange a percepção que os membros da Cinemateca têm 

da sua organização, levando em consideração o seu ambiente e a sua categoria enquanto 

Instituição de Memória. 

Tabela 5 - Códigos que compõe o terceiro tema: A CINEMATECA BRASILEIRA É UMA 

INSTITUIÇÃO CULTURAL NO BRASIL 

Códigos: 

A Cinemateca Brasileira e o seu acervo estão em situação de risco 

Os incêndios anteriores são lembrados para explicar o risco e as dificuldades que a 

Cinemateca enfrenta 

Não existe interesse de investimento em cultura no Brasil 

A Cinemateca Brasileira ainda está em processo de construção, ainda "não se concretizou" 

A Cinemateca Brasileira é a única instituição do tipo no país 

Existe uma contradição entre as realizações da Cinemateca Brasileira e a sua fragilidade 

financeira 

As dificuldades levam ao desenvolvimento de experiência 

Desde antes da sua fundação, a história da Cinemateca Brasileira é marcada por dificuldades 

Apesar de promessas, não há envio efetivo de recursos pelos governos 

A Cinemateca Brasileira e o seu acervo estão em situação de risco 

Existe a incompreensão da importância da existência de uma cinemateca 
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É imprescindível para o funcionamento de uma cinemateca a ajuda financeira de entidades 

governamentais. 

A Cinemateca Brasileira tem reconhecimento e o prestígio de instituições internacionais 

No Brasil não há um histórico de investimento em políticas públicas relativas à preservação 

da memória 

FONTE: Elaboração própria 

 

4.3.3.1. RESUMO DAS REPORTAGENS ENCONTRADAS: 

Antes do Incêndio 

Desde antes da sua criação, a Cinemateca Brasileira passou por dificuldades que sempre 

representaram uma contradição à vista de suas grandes realizações, fazendo com que todo o 

trabalho realizado corresse o risco de ser perdido. 

 

Depois de oito duros anos de existência, pode-se dizer que a Cinemateca Brasileira é 

uma realidade, pois seus acervos e suas realizações são até o presente momento 

consideráveis e exemplares, o que já nos deu razoável prestígio nacional e 

internacional” [...] “A Cinemateca Brasileira corre, de fato, um sério perigo neste 

momento. Se por um lado a solidez de suas realizações e de seu acervo é uma evidência, 

por outro a enorme fragilidade que reina atualmente, devido à falta de um auxílio oficial 

direto é uma constatação que pode, de um momento para outro, destruir inteiramente o 

trabalho de oito anos.” (CORRE..., 1956) 

 

Primeiro Incêndio 

Depois do primeiro incêndio (o que mais causou danos à instituição), a cobrança de 

ações e recursos do poder público foi reiterada. Essa seria considerada a única forma viável de 

se manter uma instituição como a Cinemateca. Tal cobrança, sempre alertava sobre as péssimas 

condições em que se encontrava a organização, para tentar fazer com que as autoridades 

desenvolvessem uma consciência da importância de uma cinemateca. 

 

“No momento em que escrevo as instalações da Cinemateca Brasileira são as piores do 

mundo. Mas suas coleções de filmes certamente ainda são, apesar de tudo, as melhores 

da América Latina.” (SALES GOMES, 1957a) 

 

“Será preciso lembrar os serviços que uma cinemateca presta diretamente à indústria 

cinematográfica, facilitando a reconstituição de paisagens urbanas, modas, hábitos, 

atmosferas afastadas no tempo ou no espaço? Ou repetir que é impossível imaginar 
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escolas de cinema sem os serviços prestados por uma Cinemateca?” (SALES GOMES, 

1957b) 

 

Porém, apesar de promessas realizadas, os recursos, ou não eram suficientes, ou ficavam 

pausados por entraves burocráticos. Essa falta de recursos do poder público, era inverso à de 

pessoas e entidades ligadas à cultura, que logo se prontificaram a ajudar a Cinemateca 

Brasileira, com doações de itens para repor o seu acervo. 

 

“Pela leitura dos jornais muitos amigos da Cinemateca Brasileira adquiriram a 

convicção confortadora de que depois do incêndio -que destruiu os arquivos centrais e 

um terço dos filmes colecionados, a instituição recebera dos poderes públicos cerca de 

vinte milhões de cruzeiros. É grande o espanto quando ficam sabendo que até hoje a 

Cinemateca não recebeu um só cruzeiro.” [...] “A espontaneidade comovente desses 

gestos fraternais não poderia por si só resolver o problema da permanência da 

Cinemateca. O que o fogo de janeiro revelou foi a contradição lancinante entre os 

tesouros artísticos, culturais e históricos reunidos durante dez anos de trabalho e os 

meios ridículos de que se dispunha para defendê-los.” [...] “As experiências dolorosas 

da Cinemateca Brasileira, causadas pela lentidão burocrática, pelo pouco caso ou pelas 

inelutáveis situações de fato, já seriam suficientes para causar um profundo 

desencorajamento. Mas não é tudo.” (SALES GOMES, 1957c) 

 

“As dificuldades tanto no terreno municipal quanto no estadual não foram unicamente 

devidas a questões burocráticas ou legais. Muitos obstáculos foram criados pela 

incompreensão, e aqui voltamos a um dos "leitmotifs" do Seminário do Rio, isto é, a 

necessidade de se trabalhar incessantemente a fim de que se amplie e se aprofunde a 

consciência do sentido da preservação de fitas e da difusão cultural cinematográfica.” 

(SALES GOMES, 1958a) 

 

A evolução da Cinemateca era tida como prova de que essas dificuldades eram 

passageiras e que haveria um “futuro melhor” para a Cinemateca Brasileira, com a tomada de 

consciência pelo poder público.  

Esse sentimento era reforçado pelo desenvolvimento de suas atividades e conquistas que 

se seguiram. No entanto, havia ainda o sentimento que a Cinemateca Brasileira ainda “viria a 

ser”, por ter a necessidade de depósitos apropriados para acondicionar os filmes, um 

empreendimento extremamente custoso. 
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“É possível que a Cinemateca Brasileira esteja nas vésperas de entrar numa fase 

decisiva, isto é, comece, realmente a existir, não mais na forma de um aglomerado de 

filmes preciosos roídos pela decomposição, química.” (SALES GOMES, 1959) 

 

Segundo Incêndio 

Depois do segundo incêndio, os apelos continuaram a ser feitos, porém, devido ao papel 

desempenhado pela Cinemateca Brasileira, o seu acervo continuou aumentando, o que apenas 

fez com que o risco de explosão e deterioração dos filmes só crescesse, pois, a organização não 

tinha as condições ideais para mantê-lo, mesmo sendo a única instituição do tipo com o 

conhecimento e a capacidade para tal. 

 

“O que precisa ser feito realmente – reflete Calil – é se criar uma consciência nas 

autoridades quanto à importância dos filmes, o passo seguinte seria, por isso, uma ação 

conjunta dos governos municipal, estadual e federal e, quem sabe, da iniciativa privada, 

para se pôr em prática um plano verdadeiramente eficaz.” (CAVERSAN, 1976) 

 

"Não havia um laboratório e montamos este com equipamentos velhos de laboratórios 

comerciais fizemos adaptações incríveis. E só para se ter idéia do estágio do Brasil nessa 

área, esse aqui é o único laboratório de recuperação dessas obras, em todo o País". 

(SANCHES, 1979) 

 

Isso era atribuído à falta de interesse em investimento na cultura, apesar da necessidade 

crescente de manter a cultura no País, fazendo com que seus membros continuassem a buscar 

apoio do governo, especialmente para a construção dos depósitos; os incêndios anteriores eram 

usados para lembrar as autoridades da existência desse risco, reiterando a necessidade de sua 

assistência.  

 

A Cinemateca nunca conseguiu fazer o seu pecúlio, que ajudasse em sua manutenção" 

declara Carlos Roberto, que vê na insensibilidade do governo estadual para com o 

cinema "nem Salim Maluf, nem Cunha Bueno sabem do que a gente está falando" — a 

razão das restrições orçamentárias "No fundo, no fundo, a situação está bastante ruim". 

(CINEMATECA..., 1979) 
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Terceiro Incêndio 

Com relação ao terceiro incêndio, este foi igualmente justificado como sendo 

consequência da falta de verbas, que não permitia que o acervo da Cinemateca, cada vez maior, 

fosse guardado em condições ideais. 

 

“é ótimo receber uma verba dessa, mas se tivesse chegado seis meses antes – o tempo 

que vamos levar para passar todo o material para acetato – não teríamos perdido nada”, 

diz com certa mágoa, Carlos Roberto. “É. Triste sina das cinematecas. Elas queimam 

mesmo”. (MOLICA; LELO, 1982) 

 

Esse incêndio antecedeu a chegada de verbas provenientes de um convênio com a 

Prefeitura de São Paulo, porém, a Cinemateca Brasileira continuava em sua situação de 

insegurança financeira. 

Isso se refletia no fato de que boa parte do trabalho da instituição tinha que ser 

financiado por outras instituições que valorizavam e reconheciam o seu trabalho. 

A insegurança financeira levou à transferência da Cinemateca Brasileira para a 

Fundação Pró-Memória em 1984, porém a luta para a construção dos depósitos continuou, 

assim como as ações de seus membros para compensar a falta de recursos. 

 

“Para a diretora-presidente da Cinemateca, Lygia Fagundes Telles, o protocolo assinado 

com o MEC poderá representar um passo decisivo para a preservação e restauração de 

alguns dos mais importantes filmes realizados no Brasil e no Exterior (20% das 35 mil 

latas de filmes da Cinemateca são produções estrangeiras).” (ESTHER..., 1986) 

 

A obtenção de autorização para transferir o depósito da Cinemateca para o antigo 

Matadouro Municipal da Cidade de São Paulo representou um grande passo para a instituição, 

mas o processo foi custoso e lento e durante esse tempo, o acervo continuava em risco. 

 

“‘Na verdade’”, diz João Sócrates, ‘boa parte das cópias do acervo nacional corre risco. 

Mas há pelo menos 100 filmes necessitando de intervenção prioritária’”(ORICCHIO, 

1993) 

 

Agora, a culpa pela falta de recursos era atribuída ao fato de a Cinemateca ter se tornado 

um organismo público federal, também por “ter se acostumado” a sobreviver com poucos 

recursos. 
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“Mas, infelizmente, a situação está de tal forma estratificada que notamos, mesmo entre 

as pessoas da Cinemateca, uma miopia causada provavelmente pelos calos formados 

com as inúteis batidas de cabeça em gabinetes do poder público e privado para a busca 

de recursos.” (ANDRADE, 1995) 

 

Quarto Incêndio 

Após o quarto incêndio, a existência dos depósitos climatizados foi celebrada por ter 

minimizado os danos que poderiam ser causados pelo incêndio, porém, agora a culpa não foi 

atribuída às condições do acervo, mas à inevitável combustão dos filmes de nitrato. 

 

"A história do cinema, a real e a da ficção, como a do filme Cinema Paradiso, nos mostra 

que os incêndios são sempre provocados pelo nitrato. Há sempre um risco, não dá para 

garantir que não vai pegar fogo. Por isso, as câmaras ficam separadas do prédio, porque 

sempre há o risco de incêndio". (PALHARES, 2016) 

 

“Temos um acervo com 250 mil rolos de filmes, cada um com um problema diferente. 

É evidente que, com uma equipe pequena, é humanamente impossível dar conta.” 

(GENESTRETI, 2016) 

 

Mas ainda assim, pode-se perceber que há o sentimento de que a mesma situação se 

repete mesmo após tantos anos. 

 

4.3.3.2. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 

Segundo Gonçalves (2015), nas últimas décadas houve a descentralização do poder do 

Estado na construção do patrimônio histórico brasileiro, possibilitando que uma pluralidade de 

narrativas pudessem emergir (p.219). Essas instituições passaram atuar em funções muito mais 

amplas que a criação de narrativas, como a disseminação do conhecimento e o desenvolvimento 

de inovações culturais e tecnológicas (HOOPER-GREENHILL, 1992; OLIVEIRA; SILVA, 

2012), além da formação da memória política e social do país (CHAGAS, 2009).  

Isso pôde ser observado nas narrativas analisadas, quando os membros articulam os 

objetivos e a missão da Cinemateca Brasileira ao longo do tempo.  
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Porém, segundo Coraiola (2012), as instituições que se propõe a preservar a memória 

no país são marcadas por uma fragilidade estrutural (p.258), sofrendo constantemente da falta 

de investimentos e recursos.  

Dessa forma, em contextos de turbulência como as crises, os significados 

compartilhados que os membros têm sobre a sua organização podem guiar as ações e processos 

de preservação da sua identidade (MAITLIS; SONENSHEIN, 2010). O que se constatou é que 

a consciência e a noção de “dever” de preservação do patrimônio frente a falta de investimento 

do poder público reforçou a urgência de realização das atividades da Cinemateca. 

 

5. DISCUSSÃO 

Este trabalho teve como objetivo responder à pergunta de pesquisa: “qual o efeito de 

um ambiente de crise e instabilidade no processo de (re)construção da identidade 

organizacional?”, analisando as narrativas criadas ao longo do tempo pelos membros da 

Cinemateca Brasileira, organização que passou por quatro incêndios ao longo de sua história, 

além de longos períodos de instabilidade financeira. 

A análise dos dados resultou em três temas que refletem os principais atributos definidos 

por seus membros no processo de sensemaking após episódios de crise  (WHETTEN, 2006), 

que são: 

 

1. A Cinemateca Brasileira é o fruto do idealismo de seus membros 

2. A Cinemateca Brasileira é necessária para o País 

3. A Cinemateca Brasileira é uma instituição cultural no Brasil 

 

Esses temas e suas análises buscaram “contar uma história” a fim de responder à 

pergunta de pesquisa, de acordo com o método de Análise Temática Reflexiva (BRAUN; 

CLARKE, 2019b, p. 7).  

A análise revelou que a organização “Cinemateca Brasileira” foi fundada já sob a 

narrativa de ser uma instituição que “venceu dificuldades”, como se observa na reportagem de 

1956. As denúncias sobre a condição da organização ao longo dos anos, assim como os apelos 

por recursos, são compatíveis com a literatura que aponta a fragilidade de instituições do tipo 

no Brasil e a sua dependência de órgãos públicos para a obtenção de verbas (BARROS, 2016; 

BOCHNER, 2018; CORAIOLA, 2012). 
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Também foi observado o papel dos líderes organizacionais na articulação das ações, 

missão e dos sentimentos, principalmente após os episódios de crise (SCOTT; LANE., 2000), 

que acabaram por guiar as respostas em episódios futuros de crise (MAITLIS; SONENSHEIN, 

2010). 

A persistência em enfrentar as dificuldades, também pode provir da sua legitimação 

enquanto Instituição de Memória (LAMERTZ et al., 2016) e dever como organização guardiã 

do patrimônio nacional, conceito que vem ganhando cada vez mais importância nas últimas 

décadas (GONÇALVES, 2015; HOOPER-GREENHILL, 1992). 

Finalmente, observou-se que estes temas dialogam para criar uma identidade 

organizacional multifacetada (GIOIA; SCHULTZ; CORLEY, 2000; WHETTEN, 2006), porém 

mantendo os seu valor central, que é a preservação do patrimônio cinematográfico nacional. Os 

episódios de crise (incêndios e instabilidade financeira), desencadearam um processo de 

sensemaking (WEICK, 1988), no qual a identidade organizacional e os valores da instituição 

foram reforçados. 

Segundo Weick, Sutcliffe e Obstfeld (2005), esse processo teria por objetivo a volta a 

um “estado de normalidade” (p.411), porém, no caso estudado, a fragilidade da situação de 

Instituições de Memória no Brasil, aparenta que a percepção criada dessa “normalidade”, seja 

o próprio estado de crise, o que reforça aa identidade organizacional, que é a própria vontade 

de superá-la. 
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