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RESUMO

Durante o ano de 2009 foi desenvolvido pelo Prof. Alessandro Ferreira Costa, com o auxílio de bolsa de iniciação científica concedida pela FAPEMIG, Fundação de Amparo à

Pesquisa de Minas Gerais, e junto ao CEDI, Centro de Estudos em Design da Imagem a primeira etapa da fase de implantação do ASI, Arquivo de Som e Imagem. Nessa fase

inicial foram catalogadas e descritas a massa documental guardada nas dependências do Centro de Estudos, proporcionando arranjo adequado ao acervo e sua conseqüente

preservação em local apropriado. Foi também estabelecido um instrumento de pesquisa para viabilizar o acesso a estes documentos a todos os interessados em consultar e do

mesmo extrair informações para o uso profissional e acadêmico. O ASI é o primeiro centro de informação especialista em imagens (fixas e em movimento) e áudio da

Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG e um dos poucos existentes na cidade de Belo Horizonte, reunindo rico acervo documental formado por impressos das mais

diversas naturezas, além de filmes, vídeos, fotografias. Desde o ano de 2010 as atividades foram retomadas e neste sentido a proposta deste novo projeto é dar continuidade ao

planejamento estabelecido, tornando o espaço de preservação da memória e integrado às novas tecnologias e novas inserções no universo da consulta de acervos e produção

de conhecimento. O arquivo vem sofrendo modificações, melhorando a recolha e acondicionando do acervo, buscando alternativas para ampliação do espaço e atendimento dos

pesquisadores interessados em explorar o acervo. Estas ações refletem a necessidade da continuidade do projeto, uma vez que se compreende a urgência em promover políticas

de preservação da memória e cuidado com o acervo gerado pela universidade. O ASI vem sendo permanentemente procurado por pesquisadores, docentes e discentes,

interessados no acervo e usando-o como local de pesquisa, demonstrando a importância da manutenção e conservação deste material. Os objetivos que norteiam o trabalho

realizado no centro de referência são: analisar as possibilidades de digitalização do acervo catalogado e documentado e que faz parte do ASI; assegurar a acessibilidade aos

documentos que compõem o acervo; democratizar o uso dos materiais por diversos públicos; incorporar, dentro da instituição, procedimentos que estimulem a preservação dos

materiais originais; apropriar-se e aplicar as linguagens tecnológicas apropriadas para a preservação e conservação dos documentos originais; e explorar o acervo catalogado e

documento com o intuito de produzir artigos acadêmicos reflexivos acerca da constituição do acervo; gerar a necessidade de ampliação do espaço físico para melhor

acondicionamento e atendimento ao público consulente; estabelecer o intercâmbio entre outras unidades que possuem ações semelhantes no tocante à preservação da memória

e história e ampliar o espaço ocupado pelo ASI sob o ponto de vista institucional. Os princípios metodológicos que norteiam o trabalho são: a fundamentação teórica de aspectos

relacionados à prática arquivística e sua aplicação na gestão de materiais especiais (documentos fotográficos, filmográficos, videográficos, áudio, impressos e digital) presentes

no acervo a ser tratado; a aplicação das técnicas de conservação e proteção documental a partir das normas definidas pelo Conselho Nacional de Arquivos, CONARQ com o

intuito de transformar o documento em seu meio físico, objeto confiável e eficaz para os fins que puder ser utilizado; a  instrumentalização das normas e técnicas de digitalização

e organização de arquivos a partir da consultoria de profissionais especializados; o treinamento e preparação de profissionais na instituição para lidar, manusear e multiplicar este

conhecimento, bem como buscar parcerias para concretização do projeto de digitalização do acervo.Preservar a memória é mais do que uma simples tentativa de evitar o perigo

de que se esqueça dos fatos ocorridos no passado. É uma forma de conservar certas informações pertinentes e transmiti-las àqueles que por elas se interessarem. Sobretudo

pode-se dizer que memória é um processo histórico e cultural, onde é possível observar as características principais de uma determinada sociedade em certo período de tempo.

A formação de centros especialistas em coletar, analisar e arquivar documentos que carregam em si essas informações se faz necessária, visto que nem sempre esses

documentos são armazenados de maneira adequada. Neste sentido, o ASI – Arquivo de Som e Imagem – surge com a proposta de preservação da memória e,

consequentemente, da história da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais.
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