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RESUMO (250 a 500 palavras)

Este relatório final aborda o período de 01/08/2016 a 31/07/2017, primeiro período em que atuo como bolsista
do  CRIDI  —  Grupo  de  Estudos  sobre  Cultura,  Representação  e  Informações  Digitais
(http://www.cridi.ici.ufba.br/), que funciona no Instituto de Ciência da Informação (ICI) da Universidade Federal
da  Bahia.  O  objetivo  desse  relatório  é  apresentar  as  atividades  que  venho  desenvolvendo  por  meio  do
cumprimento do meu plano de trabalho, intitulado PT1 - Preservação digital de acervos audiovisuais, referente à
esta  etapa da pesquisa  (Etapa 1 de 3,  da Fase 3 de 3),  denominada “ Iniciativa Legatum:  acesso remoto e
preservação digital  do patrimônio audiovisual custodiado por arquivos de instituições brasileiras e de outros
países de idiomas de origem latina (2016-2019)”. Além de uma apresentação das ações que realizamos durante
esse período, compartilho aqui como ocorreu a minha inserção no grupo, o desenvolvimento das tarefas que a
mim foram designadas e os principais textos lidos durante esse período.

Palavras Chaves: Acesso remoto, Preservação digital, Patrimônio audiovisual

INTRODUÇÃO

Tive interesse em participar desse grupo dada a sua temática referente aos arquivos digitais, especificamente os
acervos audiovisuais, fotográficos e sonoros, os quais têm significativa relevância para a minha formação na área
da Arquivologia visto  a  atual  necessidade de conservação e  preservação arquivística de acervos digitais  no
contexto tecnológico contemporâneo. 
De início fui apresentada ao grupo e informada da pesquisa como  um todo: do que se trata, o que já havia sido
feito  nas  etapas  anteriores  do  projeto,  os  próximos  passos  na  etapa  atual  e  o  prosseguimento/resultado
esperados para as próximas etapas. Me foi apresentado o meu plano de trabalho, as ferramentas e métodos
utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, material de leitura e consulta para me familiarizar com o tema
da pesquisa e seus conceitos. Fui inserida no ambiente virtual Moodle do grupo, no qual pude ter acesso a todo
conteúdo teórico compartilhado pelo grupo, como relatórios das fases anteriores da pesquisa, relatórios de ex-
bolsistas, fichamentos de textos, vídeos, livros e artigos digitais relacionados à pesquisa. Esse amplo material me
auxiliou no entendimento e acompanhamento dos aspectos teóricos que norteiam e embasam o trabalho do
grupo  e  a  compreender  conceitos  e  práticas  no  âmbito  da  pesquisa.  Igualmente  fui  inserida  nas  listas
institucionais de discussão do CRIDI e do LEGATUM  no ambiente da UFBA, por meio das quais são feitas as
comunicações do grupo e interação dos membros, além das reuniões presenciais.
Também  fui  apresentada  ao  Repositório  Legatum  –  Sonus  et  Imago  (RL-SI,  em  http://legatum-si.net/),
desenvolvido a partir do software livre Access to Memory (AtoM), principal objeto de estudo e prática do meu
plano  de  trabalho,  o  qual  se  trata  de  “um  espaço  para  reunir  e  compartilhar  informações  sobre  acervos
audiovisuais  (fundos  e  coleções)  custodiados  por  instituições  públicas  de países  da cultura  latina”  (CRIDI,
[2017], s,p.). A iniciativa constitui-se em uma série de ações coordenadas ao redor de um repositório aberto,
multi-idiomas  e  colaborativo,  baseada  em  uma  plataforma  digital  compatível  com  normas  arquivísticas
internacionais.  Na  fase  anterior  foram coletados  dados  em  65  instituições  públicas  detentoras  de  acervos
audiovisuais.  Na  fase  atual  foram analisados  os  dados coletados  para  a  identificação  de problemas  nesses
acervos, suas causas e possíveis soluções. O que confirmou ainda mais a necessidade de termos à disposição
uma  plataforma  de  preservação  de  acesso  aberto  e  remoto,  um  repositório,  para  guarda,  preservação  e
disseminação dos acervos audiovisuais.
No período entre 29/01/2017 e 31/07/2017, pós envio do relatório parcial, novas ações foram implementas
pelo  Grupo  CRIDI  para  o  desenvolvimento  da  pesquisa.  A  Iniciativa  Legatum
(http://www.legatum.ufba.br/web/), que antes possuía apenas o repositório acima citado, passou a contar com
mais um produto que foi desenvolvido, o Archives World Map (https://map.arquivista.net/), o qual se trata de
uma plataforma colaborativa, internacional, de identificação das diversas instituições arquivísticas existentes no
mundo, onde, ao clicar em uma das instituições, são fornecidas informações básicas sobre localização e site da
instituição,  possibilitando ao pesquisador  obter  outras  informações como conteúdo do acervo lá  existente,
horário de funcionamento, endereço completo, telefone e/ou e-mail  para contato etc.  Dessa forma, para o
pesquisador saber quais instituições de arquivo se encontram mais próximas de sua própria localização, basta
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acessar esse Mapa online e realizar a busca.
Além desses, foi implantado, com o apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação da UFBA (STI), o
software Archivematica, em servidor próprio adquirido pelo Grupo CRIDI, o qual visa à preservação de objetos
digitais. Este software está sendo utilizado junto com o Access to Memory (AtoM), no qual foi desenvolvido o RL-
SI. Dessa forma, a nossa pesquisa está procurando aliar ações de preservação e de acesso remoto de conteúdos
audiovisuais digitais.

MATERIAIS E MÉTODOS

 Sistema de Listas Institucionais da UFBA para a comunicação via e-mail.
 Ambiente Moodle,  onde são disponibilizados o material  de  apoio  para  o  grupo,  como por  exemplo,  o

formulário padrão para fichamentos, desenvolvido pelo grupo CRIDI para a utilização por seus membros. 
 Fichamentos para uma melhor compreensão da bibliografia lida.
 Site do CRIDI (http://www.cridi.ici.ufba.br/) para a divulgação externa do trabalho realizado pelo grupo de

pesquisa.
 Site do RL-SI  (http://www.legatum.ufba.br/atom) para inserção de acervos audiovisuais custodiados por

instituições públicas, a exemplo da TvUFBA.
 Reuniões Administrativas semanais para manter o grupo a par dos acontecimentos, resolver problemas e

designar tarefas.
 Análise  dos  dados  coletados  na  fase  anterior  do  projeto  para  a  construção  de  relatório  e  “árvore  de

problemas” identificados na referida análise.
 Cursos na área realizados na UFBA e em instituição externa.
 Reuniões com instituições participantes da pesquisa na fase anterior para discutir a próximas ações e assinar

acordos de cooperação elaborados pelas instituições e o Grupo CRIDI, em parceria.

RESULTADOS

a) Desenvolvimento da capacidade de investigação teórico-metodológica e sua aplicação prática –  Se deu por
meio da leitura de conteúdos relacionados ao tema da pesquisa e ao meu plano de trabalho, e por meio de
atividades práticas desenvolvidas no âmbito da pesquisa, como a árvore de problemas e a inserção de vídeos no
site do RL-SI;

b) Desenvolvimento da capacidade de refletir sobre possibilidades de conhecer e agir no contexto em que
vivem,  através  da  utilização/fruição  de  arquivos  audiovisuais  digitais  – Por  se  tratar  de  uma  atividade
subjetiva, de apropriação de conteúdos e construção individual do conhecimento, todas as atividades, reuniões,
eventos, leituras realizadas e até mesmo conversas informais dentro do grupo de pesquisa contribuíram para o
desenvolvimento desse item;

c) Integração de conhecimentos e reunião de subsídios para a compreensão dos problemas relacionados à
digitalização  de  imagens  em  movimento  – Por  meio  da  análise  dos  dados  coletados  na  fase  anterior  da
pesquisa  e  da  construção  da  árvore  de  problemas,  foi  possível  perceber  as  principais  dificuldades  e  a
complexidade dos problemas enfrentados pelas instituições que possuem acervo de som, imagem e movimento,
no momento de realizar a digitalização desse conteúdo, pois os problemas podem se dar de diversas formas:
financeiros, por falta de conhecimento, pela administração inadequada de recursos, entre outros, ou mesmo
uma junção desses em uma mesma instituição;

d) Comunicação escrita e/ou oral em evento científico e/ou extensionista – Apresentação do resumo intitulado
INICIATIVA  LEGATUM:  ATUALIZANDO  A  PESQUISA  E  O  REPOSITÓRIO  LEGATUM  -  SONUS  et  IMAGO,  no  III
Seminário Internacional de Preservação Digital - SINPRED, em Brasília, em maio de 2017.

e) Participação em elaboração de artigo científico para publicação em periódico nacional –  Essa atividade fez
parte da atuação esperada por parte dos bolsistas, porém não houve condições de avanços na pesquisa, devido
à sua complexidade, para publicações de artigos em periódicos no período compreendido neste relatório. No
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entanto, houve um pôster e uma apresentação oral no III Seminário Internacional de Preservação Digital e V
Encontro  da  Cariniana  (http://eventos.ibict.br/index.php/sinpred/IIIsinpred),  de  cuja  elaboração  atuei  como
coautora. 

f) Participação no processo de criação das condições para o lançamento regular de memórias, referências,
ações  e  produtos  da  pesquisa  no  Repositório  Institucional  da  UFBA  – Esta  ação  está  ainda  em  fase  de
implementação visto que a pesquisa ainda está em andamento, cujos resultados obtidos serão disponibilizados
no Repositório Institucional da UFBA tão logo estejam concluídos. No momento estes resultados vêm sendo
mantidos guardados de forma restrita  no ambiente Moodle do Grupo CRIDI  para a pesquisa,  e ao final  da
pesquisa serão transferidos para o Repositório da UFBA.

g) Atualização no campo da preservação de documentação audiovisual –  A atualização é constante visto os
constantes diálogos, discussões e trocas de conhecimento realizadas nas listas de discussão do grupo, entre os
membros do grupo e os membros de instituições parceiras.

Além dos  resultados  acima,  já  esperados,  pois  estão  inseridos  no  plano  de  trabalho  dos  bolsistas,  outros
resultados também surgiram no desenvolvimento das atividades da pesquisa:

1. Foram  coletados  vídeos  disponibilizados  pela  TvUFBA  na  plataforma  online YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCWZaC30pP5Jap7MBxKaUTIQ), os quais foram inseridos e descritos
no ambiente do RL-SI, dando início a uma ação que teve prosseguimento ainda durante o desenvolvimento
do projeto,  quando foram inseridos itens constituintes de acervos audiovisuais públicos de instituições
brasileiras  e  de  outros  países  de  idiomas  de  origem  latina. Outros  vídeos,  de  outras  instituições,  no
momento estão em fase de inserção no repositório.

2. Durante a inserção e descrição dos vídeos da TvUFBA no ambiente Legatum foram identificados diversos
problemas  técnicos,  os  quais  foram  informados  pelos  bolsistas  na  lista  de  discussão  institucional  do
Legatum,  e  puderam ser  analisados e  reparados  os  erros  pelos  gestores  do site. Situação semelhante
aconteceu na inserção de vídeos de outras instituições, os quais estão sendo analisados e corrigidos os
erros.

3. Foi possível, através do projeto de pesquisa, por meio dos textos lidos e fichados, reuniões realizadas e
análise  dos  dados  coletados  na  fase  anterior,  perceber  a  dificuldade  enfrentada  pelo  patrimônio
arquivístico audiovisual,  pois não há grande preocupação nacional  pela preservação e salvaguarda dos
arquivos.

4. Foi  também  possível  notar,  pelos  eventos  de  que  participamos  e  reuniões  com  membros  de  outras
instituições nacionais e internacionais, que em outros países há uma maior preocupação com a memória
contida em acervos audiovisuais e com a preservação desse conteúdo. No Brasil, no entanto, e como em
muitas outras coisas, ainda estamos bastante deficientes nesse campo.

5. Foram elaborados um texto contendo a análise dos dados coletados na fase anterior da pesquisa e uma
apresentação em PowerPoint para apresentação da análise.

6. Foi elaborada uma árvore de problemas a partir da análise dos dados.
7. Foi desenvolvido um novo site para o Grupo CRIDI e outro para a Iniciativa Legatum, com a participação de

vários membros do grupo (inclusive bolsistas) na construção dos textos e desenho (layout) do site.

DISCUSSÃO

Principais textos lidos:

 Arellano  e  Oliveira  (2016)  -  Os  autores  fazem uma revisão  da  literatura  sobre  preservação  digital
apontando o uso de ferramentas tecnológicas de preservação descritos no modelo OAIS (Open Archival
Information  System),  em  português,  sistema  de  informação  para  arquivo  aberto,  para  uso  nos
repositórios  digitais,  o  qual  “fornece  as  especificações  de  um  repositório  e  estabelece
responsabilidades que uma organização deve distribuir para operar como um arquivo de acesso livre”
(p.  471).  Também  foram  analisados  alguns  repositórios  para  verificar  os  níveis  de  serviços  de
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preservação desenvolvidos por eles e as estratégias de preservação aplicadas. O texto traz importantes
informações  sobre  a  preservação  em  repositórios,  a  importância  desses  para  a  preservação  de
informações,  sobretudo  as  produzidas  no  âmbito  acadêmico  e  as  melhores  práticas  adotas  pelos
repositórios que utilizam os padrões reconhecidos internacionalmente.

 Edmondson (2013) – O autor traz um histórico de iniciativas no campo da preservação audiovisual
desde a época após a Segunda Guerra; fornece diversos conceitos relativos à gestão audiovisual e sua
terminologia; aborda a importância de se reconhecer o papel do profissional arquivista audiovisual
bem como aspectos éticos relacionados a essa profissão.  É um livro  rico em conteúdo que agrega
conhecimentos necessários para quem atua ou pretende atuar no campo dos arquivos audiovisuais.

 Goriba (2016) - O autor faz uma reflexão sobre a preservação da arte digital, com base em pesquisas
feitas sobre o tema. Por ser uma área ainda nova, a prática de preservação da arte digital ainda vem
sendo construída.  Ainda  assim,  ferramentas  como as  videoartes  são  utilizadas  como suporte  para
preservar essas obras. Entretanto, Goriba afirma que a utilização dessas ferramentas preserva apenas
uma parte da obra digital, apenas os seus dados, assim, ele defende a preservação integral da obra de
arte  digital,  justificando a necessidade desta  integralização da preservação pela  existência  de uma
dimensão estética de obras – uma dimensão que vai além da técnica e que está ligada a uma arte que é
mais sentida. O autor, entretanto, reconhece as dificuldades para a implementação de uma prática
como  essa,  especialmente,  em  países  onde  a  tecnologia  ainda  encontra  obstáculos  para  o  seu
desenvolvimento. Goriba nos traz que, muito embora a utilização dos videoarte seja uma ferramenta
extremamente sedutora para os curadores e/ou conservadores,  ela não promove uma preservação
integral das obras, dando à obra uma maior possibilidade de ser sentida, vivida… Mostrando que “a
característica técnica – até então extremamente dominante, sobretudo, nos estudos da preservação –
não pode sobrepor à característica estética oriunda da obra de arte.” (GORIBA, 2016, p. 506), o autor
ainda critica que, ao se negligenciar a estética da obra, deixa-se de lado a exposição de fatores, como:
interação com o usuário e os erros que foram cometidos durante a exposição. E é justamente por
acreditar numa existência estética da obra, que o autor recomenda e defende a preservação integral,
mesmo entendendo que a complexidade das obras digitais torna mais raso o debate que deve(ria)
existir,  especialmente,  em  países  onde  a  tecnologia  ainda  encontra  percalços  para  o  seu
desenvolvimento, e também é um desafio durante a escolha do caminho da guarda. O texto é muito
rico,  talvez, por isso, demande dos leitores mais de uma ou duas leituras para entender a própria
profundidade  do debate  que é  oferecido pelo  autor.  O texto  está  mais  voltado para  pessoas  que
trabalham mais diretamente com arte em geral  (museólogos,  artistas,  curadores),  isso dificulta um
pouco o entendimento para quem não é da área. No entanto, mostra a importância que a arte digital
tem na época atual e a importância de sua preservação para o futuro, não apenas a obra em si, mas
tudo que está relacionado a ela (hardware e software).

 Pavão, Caregnato e Rocha (2016) - Os autores trazem o conceito da preservação digital e fazem uma
diferenciação entre esta e a curadoria digital, onde serviços de curadoria compreendem a criação ou
recebimento  de  dados,  avaliação  e  seleção  e  transformação,  e  serviços  de  preservação  incluem
ingestão,  armazenamento,  acesso  e  monitoramento  da  preservação.  Apresentam  um  modelo
conceitual  sobre  a  preservação  digital  elaborado  com  base  em  modelos  digitais  feitos  por  outros
autores nessa área e utilizados por eles, o qual traz conceitos e características da preservação digital.
Depois eles explicam, em um texto corrido, esse modelo conceitual ao mesmo tempo em que trazem
recomendações e exemplos para a implantação da preservação digital  em repositórios.  Os autores
contextualizam  a  preservação  digital  e  os  problemas  mais  comumente  encontrados  para  a  sua
implementação.  Apresentam um exemplo de um plano de preservação e curadoria  digital  em um
repositório, o qual se divide em quatro etapas: Elaborar e gerenciar políticas e planos de preservação
digital; Representar e descrever objetos de preservação; Prover serviços automatizados de preservação
digital; Elaborar e gerenciar um repositório digital confiável. O plano especifica ações necessárias para a
garantia da preservação. O artigo traz importantes conceitos sobre a preservação digital e curadoria
digital,  inclusive,  diferenciando  esses  termos.  Ajuda  na  compreensão  desses  conceitos.  Porém,  o
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modelo conceitual sobre a preservação digital apresentado ficou um tanto confuso para quem não
conhece os modelos utilizados pelos autores em sua elaboração. Atrapalha o entendimento do mesmo.
É preciso uma releitura e buscar leituras complementares para compreender melhor o tema abordado
aqui. É um texto para leitores que já possuem conhecimentos no tema. Pode ser tomado como um
texto complementar para se entender os modelos DCC, OAIS e U3C, pois traz, no modelo conceitual
apresentado, um exemplo de uso desses três modelos.

 Roncaglio e Manini (2016) - As autoras propõem o uso de filmes como recursos pedagógicos para as
aulas de Arquivologia, utilizando uma metodologia de descrição e análise fílmica para tentar extrair de
cada filme uma reflexão sobre as funções arquivísticas contidas nos filmes escolhidos. Elas apresentam,
inicialmente, as funções arquivísticas e conceitos básicos dessa área. Posteriormente, elas abordam a
importância do cinema na sociedade contemporânea, trazendo um pouco da história do cinema, e
fornecem um modelo de “Ficha de Análise Arquivística de Filmes (FAAF)” para orientar a análise dos
filmes, na qual devem ser identificadas questões como a seleção, produção, descrição, preservação e
acesso  aos  documentos.  Dez  filmes  são  utilizados,  descritos  e  analisados  em  relação  às  funções
arquivísticas, serviços arquivísticos e postura profissional. O uso da metodologia sugerida pelas autoras
pode auxiliar não apenas no estudo da Arquivologia, mas também a FAAF pode ser utilizada como um
modelo  para  catalogação/descrição  de  filmes,  pois  nela  são  inseridas  informações  detalhadas,
descrições  e  pontos  de  acesso  aos  filmes  tais  como:  título  original,  título  traduzido,  direção,
nacionalidade, ano de produção, sinopse, idioma, palavras-chave etc.

 Santos (2016) - A autora faz um levantamento bibliográfico dos conceitos de curadoria e preservação
digital, comparando um com o outro de acordo com a opinião de vários teóricos. Traz também um
quadro  comparativo  entre  os  conceitos,  elaborado  pela  autora.  Traz  um  pouco  do  histórico  do
surgimento do termo “preservação digital” e a evolução desse conceito. O texto traz uma análise das
definições de preservação e curadoria, sob diferentes aspectos:
◦ Aponta a falta de taxonomia definitiva de termos em relação à preservação digital, pois o mesmo

termo é usado de formas diferentes por diferentes comunidades;
◦ Preservação pelo seu propósito, finalidade ou objeto de interesse: proteger a informação de valor

permanente para o acesso de gerações presentes e futuras;
◦ Preservação  como processo ou método:  a  preservação digital  é  uma série  de atividades  para

assegurar acesso contínuo de materiais digitais enquanto for necessário;
◦ Preservação considerada em níveis:  um conjunto hierárquico de recomendações para como as

organizações devem começar a construir ou melhorar as suas atividades de preservação digital;
◦ Preservação  digital  ao  longo  do  ciclo  de  vida  dos  objetos:  compreendendo  as  atividades  de

armazenamento  da  informação  em  suportes  digitais,  a  manutenção  das  coleções,  o  acesso
permanente e a difusão de documentos digitais.

 Silva (2005) – O autor apresenta informações necessárias à digitalização de acervos, abordando os
principais aspectos técnicos que envolvem essa atividade, bem como os cuidados que se deve ter no
manuseio do material a ser digitalizado e aspectos éticos voltados para a preservação e disseminação
de acervos.  Foi uma leitura fundamental  para entender termos vistos durante a análise dos dados
coletados na fase anterior do projeto,  sem a qual  teria sido muito mais difícil  compreender certos
aspectos  técnicos  abordados  no  questionário  utilizado  para  a  coleta  e  nas  respostas  dadas  pelos
funcionários das instituições participantes da pesquisa feita.

 Toutain, Lima e Ribeiro (2016) - O artigo apresenta resultados do “Plano Diretor Institucional (PDI):
Inventário Patrimônio Artístico da UFBA Política de Preservação, Conservação e Restauração”, iniciado
em 2014 (sua metodologia, procedimentos realizados e os resultados obtidos até então) e cujo objetivo
é elaborar um inventário, de caráter quantitativo e qualitativo, que, segundo as autoras, comporá uma
base de dados eletrônica, atualizada, de acesso simples e democrático, que contemplará pesquisadores
e a sociedade em geral. As autoras trazem diversas definições relacionadas à preservação de acervos e
patrimônio,  e  um  histórico  da  evolução  dessas  definições  no  mundo.  Falam  também  sobre  a
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importância da preservação do patrimônio material e imaterial como forma de preservar a memória e
toda a  informação nele  contida,  para  o  indivíduo,  a  sociedade  e  as  instituições.  Também citam a
legislação existente relativa ao patrimônio histórico e artístico nacional. Elas trazem um breve histórico
da  preservação  do  patrimônio  cultural  no  mundo  e  no  Brasil.  Apontam  as  principais  dificuldades
encontradas atualmente para se proteger o patrimônio cultural nacional e propõe algumas soluções,
principalmente  por  meio  de políticas  públicas,  para  se  reparar  o  descuido  ocorrido  até  hoje  pelo
Estado.  Com  relação  à  UFBA,  as  autoras  fazem  um  apanhado  histórico,  salientam  a  falta  de
preocupação  e  investimentos  para  preservação  do  seu  patrimônio  (políticas,  recursos  financeiros,
cursos etc);  a importância dos seus acervos para a memória social, cultural e institucional e para a
pesquisa pública; e apontam medidas necessárias para a preservação dos mesmos. Mostram como se
dá o processo de montagem da memória institucional (utilizando-se do exemplo da UFBA), desde a
escolha do que se deve ou não preservar, até medidas de racionalização de organização e preservação
dos registros de memória guardados. Além disso, propõem medidas específicas para a manutenção e
preservação do acervo da UFBA. Além de trazer diversos conceitos sobre preservação, as autoras citam
os principais acervos documentais que a UFBA possui atualmente, o que pode servir como um guia
para  estudantes  e  pesquisadores  que  não  conhecem  a  riqueza  documental  da  UFBA.  Possibilita
também conhecer um pouco a história e a estrutura acadêmica da UFBA e perceber a importância do
seu acervo dada à grande variedade de itens e temas de valor cultural e científico, citados no artigo.
Com esse artigo, é possível compreender o que é um patrimônio e sua importância para a nação como
um todo. Bem como quais as possíveis medidas a serem tomadas para a preservação do patrimônio
material e imaterial de uma instituição, o que pode ser útil aos profissionais e estudantes das diversas
áreas da Ciência da Informação.

 Perlmutter (2017) – O autor fala do investimento que os estúdios cinematográficos hollywoodianos
fizeram em fitas magnéticas denominadas LTO (Linear Tape-Open), tecnologia utilizada para armazenar
imagens em movimento. À princípio, essa tecnologia se mostrou muito promissora devido à sua alta
capacidade de armazenamento e o tempo de sua vida útil.  “O mais recente, LTO-7, pode conter 6
terabytes descompactados e 15 TB comprimidos. Abrigados corretamente, as fitas podem ter uma vida
útil de 30 a 50 anos.” No entanto, os altos custos necessários para manter a tecnologia, a qual precisa
passar por um processo de migração constante, devido à obsolescência tecnológica, torna inviável sua
manutenção a longo prazo, pois um cartucho de fita LTO custa, segundo dados do artigo, cerca de 115
dólares. Esse valor multiplicado pela quantidade de cartuchos necessária para o acervo mais os custos
de manutenção, elevam os gastos com essa tecnologia para somas impraticáveis. Ora, se os estúdios
hollywoodianos, que dispõem de altas somas de dinheiro para investir na manutenção de seus acervos
de filmes, estão tendo essa dificuldade, o que dizer das nossas instituições arquivísticas, dentro da
nossa realidade brasileira? Isso mostra o quanto é difícil realizar a preservação de acervos audiovisuais
no Brasil, especialmente se pensamos nas pequenas organizações/instituições.

Os textos lidos contribuem para o conhecimento da área audiovisual e, consequentemente, a pesquisa que está
sendo realizada, principalmente o conteúdo relacionado ao tema da preservação arquivística de acervos digitais.

É importante perceber, no âmbito de todas as discussões realizadas ao longo da pesquisa, que, para além de
preservar, é preciso, antes de mais nada, pensar a preservação de forma que essa seja sustentável a longo prazo,
pois não adianta dispender enormes quantias de dinheiro (se houvesse) para a preservação audiovisual sem que
antes se faça um planejamento daquilo que se deve de fato preservar. A exemplo da fita LTO, que, além de ter
um custo elevado, demanda a atualização constante de hardware e consequente migração de conteúdo para as
novas tecnologias. É preciso, portanto, que um plano de preservação seja elaborado previamente, levando-se
em consideração questões administrativas (utilização adequada de recursos), financeiras (para aquisição dos
recursos materiais e tecnológicos necessários) e de conhecimento (para uso das tecnologias).

O uso de repositórios digitais constitui, de acordo com os textos lidos, uma ótima forma de preservação para o
conteúdo  digital  produzido  pelas  instituições,  desde  que  possuam  os  atributos  de  confiabilidade  e
disponibilidade  necessários,  como  responsabilidade  administrativa,  viabilidade,  sustentabilidade,  tecnologia
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adequada,  segurança  e  certificação  (padronização  de  procedimentos),  os  quais  devem  ser  garantidos
permanentemente. No entanto, é fundamental que, inicialmente, as instituições detentoras de conteúdo digital
reconheçam a importância e necessidade desses atributos para a preservação a longo prazo, o que nem sempre
é percebido, principalmente nas instituições públicas.

Se a preservação for feita de forma indiscriminada, e devido ao enorme volume de conteúdo que estamos
produzindo atualmente e o custo que isso demanda para preservação, não haverá no futuro como manter e dar
continuidade  à  preservação,  tornando-a  insustentável.  É  preciso,  pois,  selecionar  o  que  deve  ser  de  fato
preservado,  aquilo  que  realmente  é  importante.  Isso  é  um  trabalho  e  um  desafio  para  as  instituições
arquivísticas, para os profissionais na área, pesquisadores e estudiosos do audiovisual no mundo inteiro.

Na prática, foi possível perceber, com base nas leituras realizadas, com a participação em eventos nacionais e
internacionais, e com base no desenvolvimento do meu próprio plano de trabalho no âmbito da pesquisa em
desenvolvimento,  que  em  outros  países  há  uma  maior  preocupação  com  a  memória  contida  em  acervos
audiovisuais e com a preservação desse conteúdo. No Brasil, no entanto, ainda estamos bastante deficientes
nesse  campo.  As  dificuldades  e  a  complexidade  dos  problemas  enfrentados  pelas  instituições  guardiãs  de
acervos de som e de imagem em movimento, no momento de realizar a digitalização desse conteúdo, são
muitas,  pois  os  problemas podem se dar  de diversas  formas:  financeiros,  por  falta  de conhecimento,  pela
administração inadequada de recursos, entre outros, ou mesmo uma junção desses em uma mesma instituição.
Além disso, nas esferas decisoras da República parece não haver grande preocupação nacional pela preservação
e salvaguarda dos arquivos. O que confirmou ainda mais a necessidade de termos à disposição uma plataforma
de  preservação  de  acesso  aberto  e  remoto,  um repositório  para  guarda,  preservação  e  disseminação  dos
acervos  audiovisuais,  a  exemplo  do  Repositório  Legatum  –  Sonus  et  Imago.  Essa  constatação  ajudou  a
compreender melhor a amplitude e a importância dessa plataforma, bem como a contribuição que a Iniciativa
Legatum tem a oferecer  ao mundo acadêmico e  científico no tocante à  preservação digital  do patrimônio
audiovisual custodiado pelas instituições, sejam elas públicas ou privadas. 
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fílmicas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2016. 188 p.

SANTOS, Thayse Natália Cantanhede. Curadoria Digital e Preservação Digital: Cruzamentos Conceituais. Revista 
Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Campinas, SP, v.14, n.3, p.450-464, set/dez. 2016. ISSN 
1678-765X 

SILVA, Rubens Ribeiro Gonçalves da. Manual de Digitalização de Acervos: textos, mapas e imagens fixas. 
Salvador: EDUFBA, 2005. 56p.

TOUTAIN, Lidia B.; LIMA, Ana Maria C.; RIBEIRO, Maria Alice S. Política de preservação, conservação e 
restauração: patrimônio artístico e literário da UFBA. Rev. Digit. Bibliotecon. Cienc. Inf. Campinas, SP. v.14, n.3. 
p.368-386, set/dez. 2016. ISSN 1678-765X

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

 Análise dos dados coletados na fase anterior do projeto (elaboração de relatório e construção da árvore
de  problemas):  já  tendo  em  mãos  os  dados  da  pesquisa  realizada  anteriormente,  os  quais  foram
disponibilizados  em  formato  impresso  para  cada  bolsista,  foi  feita  a  análise  desses  dados,  primeiro
individualmente, depois todos os bolsistas reunidos, com a ajuda do supervisor do grupo e do orientador
da pesquisa, para gerar um único texto escrito com as análises individuais consolidadas. Disso resultou um
texto de 19 (dezenove) páginas que foi entregue ao líder do grupo, bem como foi feita uma apresentação
em PowerPoint pelos bolsistas para mostrar ao restante do grupo como foi realizada essa atividade e os
resultados/conclusões obtidos. Após feita a análise dos dados, e com base nessa análise, foi construída
pelos bolsistas uma “árvore de problemas”, a qual se trata de um diagrama em forma de árvore para, a
partir de um problema central, identificar causas e efeitos e possíveis soluções.

 Fichamentos de vários artigos relacionados ao tema audiovisual: os bolsistas tiveram a tarefa de se reunir
para, em conjunto, realizar o fichamento de 05 (cinco) artigos: 

◦ SANTOS,  Thayse  Natália  Cantanhede.  Curadoria  Digital  e  Preservação  Digital:  Cruzamentos
Conceituais. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Campinas, SP, v.14, n.3,
p.450-464, set/dez. 2016. 

◦ MÁRDERO  ARELLANO,  Miguel  Ángel;  OLIVEIRA,  Alexandre  Faria  de.  Gestão  de repositórios  de
preservação digital. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação.  Campinas, SP,
v.14, n.3, p.465-483, set/dez. 2016. 

◦ PAVÃO,  Caterina  G.;  CAREGNATO,  Sônia  Elisa;  ROCHA,  Rafael  Port  da.  Implementação  da
preservação digital em repositórios: conhecimento e práticas. Revista Digital de Biblioteconomia e
Ciência da Informação. Campinas, SP. v.14. n.3. p.407-425. set/dez. 2016.

◦ TOUTAIN, Lidia B.; LIMA, Ana Maria C.; RIBEIRO, Maria Alice S. Política de preservação, conservação
e  restauração:  patrimônio  artístico  e  literário  da  UFBA. Revista  Digital  de  Biblioteconomia  e
Ciência da Informação. Campinas, SP. v.14, n.3. p.368-386, set/dez. 2016. 

◦ GOBIRA, Pablo. Por uma preservação integral da obra de arte digital: anotações sobre arte 
tecnológica. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Campinas, SP, v.14, n.3, 
p.501-512, set/dez. 2016. 

 Coleta de vídeos da TvUFBA para inserção no ambiente RL-SI: inicialmente o desenvolvedor do site do RL-
SI  se  reuniu  com os  bolsistas  para  orientar  como deveria  ser  feita  a  inserção  dos  vídeos  da TvUFBA
(carregamento dos vídeos, preenchimento dos campos de identificação e descrição de cada vídeo), para
que todos realizassem essa atividade da mesma forma, seguindo um padrão, no intuito de evitar erros e
retrabalho.  Feito  isso,  cada bolsista  ficou responsável  por  inserir  uma quantidade de vídeos.  Tivemos
problemas com alguns vídeos, que não puderam ser carregados. Esses problemas foram relatados na lista
de discussão do Legatum para que pudessem ser feitas as verificações e correções dos problemas.

Plano de Trabalho do Estudante Pág. 9/11



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

 Coleta de vídeos do Acervo do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) para inserção no
ambiente RL-SI:  da mesma forma como foi feito com a TvUFBA, foram coletados vídeos disponíveis na
plataforma  online YouTube  (https://www.youtube.com/channel/UCLtjvgUrvJfx3dOvAoeLNCA),  os  quais
estão em fase de inserção no Repositório Legatum.

 Coleta de vídeos do Acervo do Arquivo Público Mineiro (APM) para inserção no ambiente RL-SI:  foram
também  coletados  vídeos  disponíveis  no  site  da  instituição
(http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/x_movie/),  os  quais  estão  em  fase  de  inserção  no
Repositório Legatum.

 Inserção de descrição institucional arquivística, no ambiente RL-SI, de instituições detentoras de acervos
audiovisuais:  Foram inseridas as descrições de diversas instituições, para posterior inserção dos vídeos
referentes a essas (em andamento), dentre elas:
 Fundação Padre Anchieta
 Cinemateca Brasileira
 TV Senado (Senado Federal)
 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAUSP)
 TV UFMG da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
 Fundação Pedro Calmon (FPC) 
 Biblioteca Pública do Estado da Bahia (BPEB) 
 Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP)
 Museu da Imagem e do Som de Campinas (MIS-CAMP)
 Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP)
 Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) 
 Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 

 Reuniões periódicas: as reuniões presenciais consistem em momentos em que nos atualizamos com o
andamento  da  pesquisa,  novidades  na  área  (literatura,  cursos,  eventos),  tiramos  dúvidas  e  novas
atividades são propostas  e  direcionadas para  cada integrante  do grupo,  além de sempre promover  a
integração dos membros do grupo.

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES

1. Simpósio CRIDI: Dilemas Digitais Audiovisuais (Ouvinte)
2. 2ª Semana de Arte e Cultura do ICI (Apresentação do grupo de estudos CRIDI – Palestrante)
3. V Seminário de Integração do PPGCI-UFBA (Ouvinte) 
4. “Ética e Educação na Área da Preservação”, palestra com a Profª. Drª Adriana Hóllos (Ouvinte) 
5. Oficina “Tratamento arquivístico de acervos audiovisuais”,  ministrada pela  professora Rosa Inês  de

Novais Cordeiro, realizada durante o 2º Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de
Arquivo, no Arquivo Nacional (AN), no Rio de Janeiro. (Ouvinte) 
Para a participação nesse evento foram disponibilizados pelo grupo CRIDI, com o apoio do CNPq:
◦ Passagens de avião (ida e volta) para o Rio de Janeiro;
◦ R$150,00 referentes a duas diárias de alimentação;
◦ R$300,00 referentes a ajuda de custo com hospedagem.

6. III Seminário Internacional de Preservação Digital - SINPRED e V Encontro da Rede Cariniana (Resumo e
Apresentação de pôster)
Para a participação nesse evento foram disponibilizados pelo grupo CRIDI, com o apoio do CNPq:
◦ Passagens de avião (ida e volta) para Brasilia;
◦ Hospedagem em hotel;
◦ R$250,00 referentes a três diárias de alimentação;

7. 2º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Sistemas de Informação em Música e 4º Congresso Brasileiro de
Iconografia Musical (Ouvinte)

8. Oficina  “Documentação  Audiovisual  e  Iconográfica  Musical”  durante  o  2º  Congresso  Brasileiro  de
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Pesquisa  e  Sistemas  de  Informação  em  Música  e  4º  Congresso  Brasileiro  de  Iconografia  Musical
(Ouvinte)

9. Lançamento de websites e de tradição de Guia Witness (Apoio técnico)
10. Estágio na TV Cultura de São Paulo, de curta duração, o qual está agendado para o período de 14 a

18/08/17.
Para a participação nesse evento foram disponibilizados pelo grupo CRIDI, com o apoio do CNPq:
 Passagens de avião (ida e volta) para São Paulo;
 R$1.800,00 referentes  a  seis  diárias  de alimentação,  hospedagem e custos  com deslocamento

durante a estada;

DIFICULDADES ENCONTRADAS / CAUSAS E PROCEDIMENTOS PARA SUPERÁ-LAS

 Durante a inserção de vídeos no ambiente do RL-SI, tive dificuldade no carregamento de alguns vídeos.
Por se tratar de um problema técnico, do qual não possuo o conhecimento necessário para solucionar,
foi relatado o problema para o desenvolvedor do RL-SI para que este pudesse identificar e solucionar o
problema, bem como serviu para deixar registrado o problema e a respectiva solução para consultas
futuras e o preenchimento de relatórios técnicos relativos à essa ferramenta em questão.

 Tive  também  um  pouco  de  dificuldade  para  a  realização  dessa  mesma  atividade  por  conta  da
necessidade de acesso à internet pois, como o laboratório de informática do Instituto de Ciência da
Informação (ICI) não funciona adequadamente, tive que, algumas vezes, levar meu  notebook para a
faculdade  para  realizar  a  atividade.  Isso  foi  relatado  para  o  líder  do  grupo  de  pesquisa,  o  qual
providenciou a compra de notebooks para o grupo, para uso principalmente dos bolsistas (os quais só
terão  acesso  ao  equipamento  dentro  do  ICI),  não  sendo  mais  necessário  levar  meu  equipamento
pessoal.  Esse  equipamento  tem  sido,  desde  então,  constantemente  utilizado  por  mim  para
desenvolvimento da pesquisa do grupo e das minhas pesquisas pessoais referentes à minha graduação.

Salvador, 05 de agosto de 2017.

EMANUELA MENDES ANDRADE                                     RUBENS RIBEIRO GONÇALVES DA SILVA
Estudante Orientador (a)

Secretaria do Programa
Rua Basílio da Gama, 06. Canela.
Salvador – BA. 40.110-040.
Tel.: 71 3283-7968 / 3283-7970

E-mail: pibic@ufba.br
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