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Acumulado ao longo dos últi-
mos 45 anos, o acervo do
MIS (Museu da Imagem e do
Som) de Campinas será sub-
metido a um inédito proces-
so de restauro. O projeto - a
ser executado pelo cineasta
Ramiro Rodrigues - pretende
recuperar máquinas e equipa-
mentos usados na produção
de películas ainda da primei-
ra metade do século passado;
filmes de importância históri-
ca e artística, além de regis-
tros sonoros que contam a
história da música na cidade
e no Brasil a partir anos 1920.
A expectativa é que o traba-
lho seja concluído até setem-
bro deste ano, caso não haja
intercorrências mais graves
com a pandemia do coronoví-
rus.

A primeira fase do projeto
já está em andamento e pre-
vê a restauração de projeto-
res e moviolas - que são as
mesas de montagem de um
filme e que permitem os pro-
cedimentos de corte e edi-
ção. Nesta fase, o restaurador
Ubirajara Zambrotto deverá
recuperar 40 projetores de
16mm, mas haverá interven-
ções também em equipamen-
tos de outras bitolas como os
de Super 8mm e 36mm.

A ambição de Ramiro não
é pequena. Ele prevê, por
exemplo, que depois de recu-
perados todos esses equipa-
mentos o MIS possa se trans-
formar num polo analógico -
não apenas com a exibição
de filmes, mastambém como
um difusor de uma produção
cinematográfica a partir des-
sa tecnologia. A previsão é
que sejam recuperados ao
menos dois conjuntos de ca-
da equipamento - projetores,
mesas de corte, cortadeiras,
enroladeiras.

Mas a expectativa maior
diz respeito aos filmes. O pro-
jeto prevê a recuperação de
200 películas. Deverão ser
100 filmes em 16mm, 50 em
Super 8 e outros 50 de
35mm. Muitas dessas produ-
ções são da década de 1940
e, segundo Ramiro, “tem um
pouco de tudo”.

Segundo ele, tem material
dos anos 20, dos anos 50 e
chega até os anos 60 e muita
coisa em situação crítica de
conservação. “Muitas dessas
películas estão se petrifican-

do”, diz ele. “Nem estão gi-
rando mais”, revela.

Os técnicos vão trabalhar,
por exemplo, no restauro de
“Falsários” - do cineasta cam-
pineiro Alfredo Roberto Al-
ves, de 1952 e considerado o
primeiro filme sonoro feito
em Campinas.

O filme conta a história de
um grupo de falsificadores
que tenta trocar cédulas fal-
sas na cidade. Nos créditos
da produção, Alves apresenta
"Falsários" como "um despre-
tensioso trabalho de amado-
res de cinema".

O projeto pretende recupe-
rar também “Um Pedreiro” -
de Days Peixoto Fonseca -
um filme de curta-metragem
em 16mm, realizado em
1966, que mostra imagens do
Centro de Campinas e o coti-
diano de trabalhadores da
construção civil.

Os técnicos vão trabalhar
ainda no filme “O Artista” ,
de Luiz Carlos Ribeiro Bor-
ges, feito no ano seguinte
e"Dez Jingles para Oswald de
Andrade" (1972), que teve a
direção de Rolf de Luna Fon-
seca. Esse filme, por sinal, foi
roteirizado por Décio Pignata-
ri e teve a trilha sonora de Ro-
gério Duprat

Haverá ainda produções
do Núcleo de Cinema de Ani-
mação de Campinas - que
tem praticamente a idade do
MIS e que ocupa hoje um im-
portante lugar no cenário da
animação brasileira, produ-
zindo um gênero de anima-
ção voltado exclusivamente
para a produção independen-
te. Os técnicos vão trabalhar
na restauração de “Nhô Toni-
co” - uma biografia do maes-
tro e compositor campineiro
Carlos Gomes e que ganhou
o mundo com óperas de rara
qualidade. A biografia do
compositor é feita em dese-
nho animado.

Acervo fonográfico
Os técnicos vão trabalhar ain-
da na recuperação de grande
acervo fonográfico. São regis-
tros mais de 800 discos de vi-
nis e fitas de rolo que deve-

rão ser digitalizadas, num tra-
balho que será realizado no
próprio MIS. O restauro de fi-
tas de rolo, por exemplo, já
começou. A expectativa é
que sejam recuperadas tam-
bém caixas de som 5.1.

“Há muita coisa legal nis-
so.Além de músicas produzi-
das no país a partir dos anos
20 e que atravessam a primei-
ra metade do século, há mui-
ta coisa da Orquestra Sinfôni-
ca, que existe de 1929”, lem-
bra ele.

Nesse trabalho, Ramiro
conta com o auxilio do músi-
co da Unicamp, Vitor Olivei-
ra. A expectativa é que mate-
rial resgatado seja colocado à
disposição da cidade. A ideia.
segundo Ramiro, é que o ma-
terial - caixas de som e discos
- sejam levados para escolas
municipais e apresentados
aos alunos.

O Museu da Imagem e do
Som de Campinas é um espa-
ço coordenado atualmente
pelo cineasta e professor Ale-
xandre Sônego de Carvalho,
é um importante ponto de de-
bates, palestras, cineclube, la-
zer cultural e histórico na ci-
dade. Por falta de manuten-
ção e infraestrutura o seu
acervo vem sofrendo de avan-
çada deterioração e perda.

A partir desse diagnóstico,
o Plano de Riscos do Acervo
Campineiro do Museu da
Imagem e do Som de Campi-
nas foi elaborado por diver-
sos setores da sociedade civil
e poder público, como pró-
prio MIS; o Centro de Docu-
mentação da Fundação Pa-

dre Anchieta (Rádio e TV Cul-
tura), e a CTAv Campinas (Câ-
mara Temática do Audiovi-
sual de Campinas), que repre-
senta o setor audiovisual da
região.

O plano de riscos foi entre-
gue em dezembro de 2018 à
Secretaria Municipal de Cul-
tura e se desdobrou em duas
ações. A primeira foi a cria-
ção da Semana Amilar Alves,
mostra anual de circulação
do acervo sob responsabilida-
de da CTAv Campinas.

A segunda iniciativa, sob
coordenação do cineasta e
pesquisador Ramiro Rodri-
gues, é o projeto de Moderni-
zação e Reaparelhamento do
MIS Campinas.

O restauro
O projeto de restauro será
realizado em diferentes eta-
pas ao longo de 2020 e con-
siste no reaparelhamento
do MIS. Também contem-
pla a capacitação dos funcio-
nários do museu pela equi-
pe da TV Cultura, e em um
seminário acadêmico com
oficinas abertas ao público,
em parceria com o Laborató-
rio de Preservação Audiovi-
sual da Universidade Fede-
ral Fluminense (LUPA/
UFF), o Centro de Análise
do Cinema e do Audiovisual
(CENA/UFSCar) e o Departa-
mento de Multimeios da
UNICAMP.

Haverá digitalização de
parte dos 800 tombos em di-
versos suportes (super-8, 16
e 35mm, fitas de rolo, vinis),
além da publicação de um li-
vro sobre a história do cine-
ma campineiro e a criação
de uma exposição fonográfi-
ca permanente, com itine-
rância pelos equipamentos
e escolas municipais.

SAIBA MAIS

Fundado em 1975, o MIS (Museu
da Imagem e do Som) de Campinas
está instalado no Palácio dos
Azulejos, no centro da cidade - um
patrimônio nacional tombado pelo
IPHAN (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional).
Concentra um rico acervo de
memória audiovisual de Campinas

e região, abrangendo áreas de
Vídeo e Áudio, Fotografia, Música,
Cinema, Objetos Tecnológicos e
Educação Patrimonial, o MIS tem a
missão de preservar e difundir o
acervo de memória audiovisual da
cidade de Campinas, com centenas
de equipamentos de produção e
reprodução de imagens e sons.

Haverá digitalização de 800 itens em
suportes como Super 8 e 16 e 35 mm

Programa vai recuperar películas de valor histórico, além de aparelhos, discos de vinil, CDs e DVDs

Primeira fase prevê a
recuperação de
aparelhos projetores
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Museu foi fundado
em 1975
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