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RESUMO 

 

Relatório Técnico de estágio pós-doutoral realizado no Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), no período de 01 de novembro de 2016 a 31 de outubro de 2017. 
A proposta de pesquisa pós-doutoral –– intitulada “Iniciativa Legatum: um modelo 
arquivístico de preservação digital do patrimônio audiovisual custodiado por 
instituições brasileiras e de outros países de idiomas de origem latina”, aprovada 
com Bolsa de Pós-Doutorado-Sênior (CNPq-PDS) –– foi elaborada como subprojeto 
no âmbito da última fase de pesquisa em execução (Fase 3 de 3, 2016-2019, 
aprovada com Bolsa de Produtividade CNPq-PQ2), cuja conclusão está prevista 
para fevereiro de 2019. Mantendo-se a problemática da pesquisa original (ainda em 
execução), concentramos também neste subprojeto as indicações de estudos sobre 
a salvaguarda da documentação audiovisual, (especialmente em suas versões 
digitais), na organização da memória social, no acesso ao conhecimento potencial 
advindo de acervos audiovisuais públicos, bem como sobre o conceito de memória 
no contexto da preservação digital aliada ao acesso remoto. Nesse sentido, com o 
estágio de pós-doutoramento buscou-se ampliar as possibilidades de sucesso para 
a consolidação do Repositório Legatum – Sonus et Imago, principal produto (em 
versão beta) criado ao longo da fase anterior da pesquisa (Fase 2 de 3, também 
aprovada com Bolsa CNPq-PQ2, executada entre março de 2013 e fevereiro de 
2016, cujo relatório final foi aprovado pelo CNPq em outubro de 2017). O referido 
repositório constitui um modelo destinado ao acesso remoto e à preservação de 
versões digitais nativas ou resultantes de processos de conversão digital de itens 
constituintes de acervos audiovisuais públicos de instituições brasileiras e de outros 
países de idiomas de origem latina. No estágio, entretanto, constatou-se que, no 
prazo previsto para as ações e atividades projetadas, só seria possível, no 
momento, concentrar esforços no âmbito dos acervos brasileiros. Este Relatório 
Técnico apresenta a pesquisa de forma geral, o problema investigado durante o 
estágio PDS, objetivos e metas, comentando como foram desenvolvidos, indicando 
dificuldades enfrentadas, as formas de sua superação e os resultados alcançados. 
Lista as atividades de orientação em andamento e(ou) concluídas após a submissão 
da proposta de estágio PDS ao CNPq, em abril de 2016; as participações em 
atividades de extensão; as reuniões, publicações, levantamentos e leituras de fontes 
realizadas durante o estágio PDS. Relata as ações encaminhadas visando à melhor 
administração das atividades associadas ao estágio e à administração das ações 
com a equipe do Grupo CRIDI participante do projeto. Aponta os compromissos, 
perspectivas e expectativas para a continuidade e aprofundamento do 
desenvolvimento cooperativo de um modelo de repositório arquivístico de 
preservação digital e acesso remoto a itens constituintes de acervos audiovisuais 
públicos, incluídos aí os acordos de cooperação técnica e parcerias estabelecidos 
e(ou) encaminhados com instituições externas à UFBA e com setores e(ou) 
Unidades da UFBA.  
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1 DESCRIÇÃO GERAL DA PESQUISA REALIZADA NO ESTÁGIO PDS 

 

Apresentamos, a seguir, aspectos gerais e antecedentes da pesquisa em que se 

inseriu o estágio pós-doutoral-sênior (PDS), o problema proposto para o trabalho 

executado ao longo do estágio, os objetivos da pesquisa pós-doutoral e suas metas, 

conforme planejadas e descritas no projeto aprovado pelo CNPq para execução no 

IBICT. 

 

1.1 ASPECTOS GERAIS E BREVES ANTECEDENTES SOBRE A PESQUISA EM 

QUE SE INSERIU O ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL-SÊNIOR AQUI RELATADO 

 

A problemática da pesquisa de origem (mais ampla, pela grande complexidade que 

a caracteriza, cuja última Fase 3 de 3 tem sua conclusão prevista para fevereiro de 

2019) nos conduz à reflexão sobre a preservação de documentos audiovisuais nato-

digitais e de representantes digitais de documentos audiovisuais analógicos, 

constituintes de acervos públicos, sobre a organização da memória social, sobre o 

acesso ao conhecimento potencial advindo de acervos audiovisuais públicos, bem 

como sobre o conceito de memória no contexto da preservação aliada ao acesso 

remoto no universo da documentação digital arquivística audiovisual pública. 

Aspectos técnicos vêm sendo contemplados na pesquisa, com relação aos 

requisitos mínimos necessários à preservação dos acervos audiovisuais em meio 

digital, como também em películas, em rolos magnéticos, vhs, betacam, entre outros 

formatos e requisitos. Também têm sido contemplados aspectos relativos a 

instrumentos de catalogação e gerenciamento de arquivos audiovisuais, e sobre as 

melhorias para o acesso remoto às versões digitais dos documentos.  

 

Baseados metodologicamente em princípios dialéticos materialistas, entendemos 

que a conversão digital de arquivos audiovisuais associados, por exemplo, à história 

do país, constituintes do acervo arquivístico público, resulta em conteúdos 

informacionais que contribuem significativamente para a construção e a preservação 

da memória social e da documentação audiovisual histórica, além de constituir, via 

acesso remoto, elementos importantes para a promoção da ampliação da 
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consciência dos indivíduos e, por conseguinte, da consciência coletiva sócio-

histórica.  

 

Nesse sentido, vimos procurando formular abordagens teóricas e conceituais e 

investigar procedimentos técnicos orientados à salvaguarda de documentação 

audiovisual, à conversão digital, à preservação destas versões digitais e ao acesso 

remoto a documentos permanentes, visando ao desenvolvimento de um modelo de 

repositório para a preservação digital de acervos arquivísticos audiovisuais públicos. 

Esse modelo, denominado Repositório Legatum – Sonus et Imago, foi idealizado e 

criado, no âmbito do projeto mais amplo da pesquisa, desde sua Fase 2 de 3 (2013-

2016), e vem sendo debatido e aperfeiçoado por pesquisadores do Grupo CRIDI, em 

parceria com pesquisadores de outras instituições, podendo ser acessado em 

versão beta.1 Trata-se de ambiente digital baseado no software livre Access to 

Memory (AtoM), com esquema de metadados de reconhecimento internacional, de 

fundamento arquivístico, destinado ao acesso. A parte do Repositório Legatum 

destinada à preservação digital, ainda de acesso restrito ao grupo de pesquisadores, 

já se encontra instalado em servidor dedicado, na Superintendência de Tecnologia 

da Informação (STI) da UFBA, sendo baseado no software Archivematica, cuja 

consolidação requer intensa iniciativa de cooperação multi-institucional, como vimos 

encaminhando ao longo da pesquisa, mais especialmente no período de estágio 

pós-doutoral-sênior realizado no IBICT. 

 

O AtoM e o Archivematica foram criados pela organização Artefactual, em parceria e 

com o Conselho Internacional de Arquivos (ICA, da sigla em inglês) e são 

reconhecidos como softwares de grande relevância para preservação e acesso 

digitais arquivísticos pelo Arquivo Nacional (AN) do Brasil. Além do processo de 

criação do Repositório Legatum, investimos fortemente, já a partir da Fase 2 de 3 da 

pesquisa, na publicação de comunicações escritas e na apresentação de 

comunicações orais e palestras, em português, inglês e espanhol, em eventos 

científicos e extensionistas realizados em Salvador, Brasília, João Pessoa, Recife, 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Bruxelas, Madrid e México. Vimos dedicando maior 

concentração de esforços nas comunicações orais, visando ao contato direto para 

                                                 
1 Ver <http://www.legatum.ufba.br>. 
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apresentar a pesquisa e seus produtos, e publicando-as nos Anais dos eventos, e 

também para disseminação da temática do patrimônio audiovisual arquivístico. 

Também publicamos (referências indicadadas mais adiante) artigos científicos, em 

português e espanhol, em periódicos nacionais, e em inglês em capítulo de livro 

publicado no âmbito do Sound and Image Collections Conservation Program 

(SOIMA), pelo International Centre for the Study of the Preservation and Restoration 

of Cultural Property (ICCROM). 

 

Desde a Fase 2 de 3 da pesquisa temos tido sucesso na atualização de estudantes 

de graduação e no aprimoramento técnico-científico de pesquisadores no campo da 

preservação de documentação audiovisual, e estas ações vêm permanecendo na 

Fase 3 de 3 (iniciada em 01 de março de 2016; conclusão para fevereiro de 2019), 

que fundamentalmente se destina à implementação da proposta interinstitucional de 

apoio e uso do Repositório Legatum, com infraestrutura institucional não mais 

exclusivamente para acesso remoto adequado, mas também para a preservação 

digital arquivística de documentos audiovisuais nato-digitais e daqueles resultantes 

de procedimentos de conversão digital. 

 

Em 2015, durante a Fase 2 de 3 da pesquisa, o Grupo CRIDI completou dez anos 

de atividades. Seus membros realizaram a III SECRIDI – Semana CRIDI de 

Pesquisa e Extensão em Cultura, Representação e Informação Digitais, um evento 

científico-cultural comemorativo, de dez dias de duração, com exposição de 

equipamentos e suportes históricos de cinema e som, exposição de pôsteres e 

cartazetes produzidos pelo Grupo CRIDI desde sua criação, mostra de filmes, 

exibição de filmes seguida de debates com os seus criadores e seminário sobre 

preservação e acesso audiovisual.2 

 

Temos procuradoestabelecer, com relativo sucesso, condições básicas para jovens 

pesquisadores e graduandos darem prosseguimento ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, com inovação, para a pesquisa e desenvolvimento na área da 

salvaguarda do patrimônio cultural documental arquivístico audiovisual público. Além 

da aprovação em editais de Bolsas de Produtividade promovidos pelo CNPq, em 

                                                 
2 Ver <http://cridi.ici.ufba.br/institucional/eventos-realizados.html>. 
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que vimos sendo contemplados de 2013 a 2019, e cujo valor em muito tem 

colaborado para o que vimos alcançando, obtivemos uma nova aprovação no âmbito 

de Chamada Universal CNPq (nº 14/2013), ainda que captando apenas reduzida 

parcela do que foi solicitado, num total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais) para despesas de custeio e de R$ 3.000,00 (três mil reais) para despesas de 

capital, correspondentes a aproximadamente 13% dos recursos projetados 

solicitados. No entanto, devemos reiterar, os recursos financeiros a que tivemos 

acesso com a aprovação do projeto, em suas diferentes fases, em editais de bolsas 

(sejam de Produtividade, seja a Bolsa PDS), foram fundamentais para a condução 

da pesquisa. 

 

O website do Grupo CRIDI3, por sua vez, vem sendo aperfeiçoado constantemente, 

com tecnologias bem contemporâneas, pois vemos aí a possibilidade de reunirmos, 

ao final da pesquisa (prevista para o final do mês de fevereiro de 2019),  muitos 

elementos de esclarecimentos sobre os mais diferentes aspectos técnicos, que 

certamente ajudarão as equipes de todas as instituições interessadas, além de 

estimulá-las ao trabalho colaborativo e à troca de informações que favorecerão a 

todos.  

 

Em abril de 2016 submetemos ao CNPq subprojeto de estágio pós-doutoral-sênior, 

contemplado com Bolsa CNPq-PDS para execução no período de novembro de 

2016 a outubro de 2017. O estágio se realizou, portanto, no âmbito da última fase da 

pesquisa mais ampla, que ainda se encontra em execução (a  Fase 3 de 3 – 2016-

2019), e que também já havia sido aprovada pelo CNPq com Bolsa de Produtividade 

CNPq-PQ2 (interrompida para a realização do Estágio PDS). 

 

1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA REALIZADA DURANTE O ESTÁGIO PDS 

 

Ao longo dos anos em que vimos trabalhando no âmbito dos acervos audiovisuais 

no universo digital, temos investigado duas áreas contextuais, de forma que 

possamos alcançar uma adequada elucidação das questões: a área mais ampla, da 

reflexão epistemológica e conceitual na interface com a documentação arquivística 

                                                 
3 Ver <http://www.cridi.ici.ufba.br>. 
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audiovisual pública, e a área mais específica, dos procedimentos técnicos de 

preservação e acesso digitais a itens documentais audiovisuais constituintes do 

acervo arquivístico público. 

 

No projeto aprovado pelo CNPq indicamos: 

 

O objetivo do [Repositório] Legatum é reunir dados de 
instituições públicas de países ditos de cultura aproximada, ou seja, 
países da cultura latina cujas instituições arquivísticas públicas 
custodiam acervos audiovisuais e os fundos e coleções aos quais 
esses acervos estão vinculados. Para o projeto, consideraram-se 
apenas os países da chamada terceira geração, que podem ser 
facilmente identificados como aqueles que possuem como idioma 
oficial: Português, Espanhol, Catalão, Galego, Francês, Italiano e 
Romeno.  

Como plataforma digital, o Repositório Legatum possui uma 
instalação da segunda versão do software livre AtoM (anteriormente 
ICA-AtoM), com os idiomas supracitados ativos (sendo a tradução 
para o idioma romeno criado por meio de esforços do próprio grupo 
de pesquisa), além do inglês, enquanto língua franca. 

(...) 
As atividades recentemente efetuadas estavam relacionadas a 

testes de descrição e interrelacionamento entre tabelas do software, 
alterações na interface para melhor visualização dos conteúdos e 
formação de identidade visual, discussão e elaboração de 
procedimentos referentes à descrição arquivística, levando-se em 
conta a experiência profissional de alguns componentes da iniciativa 
e da literatura existente, incluindo as normativas e alteração da 
tradução de alguns termos em português, considerando a variedade 
brasileira deste idioma. 

O resultado esperado será um espaço para reunião e partilha 
de descrições de instituições e acervos da cultura latina. O espaço 
permitirá perceber semelhanças e diferenças entre as manifestações, 
diversidades e semelhanças culturais, das tradições e práticas 
arquivísticas, além do fomento ao intercâmbio entre povos muitas 
vezes geograficamente distantes, mas aproximados por uma herança 
cultural de raízes, de algum modo, comuns. 

A iniciativa [de proposição do Repositório] Legatum é uma 
experiência técnica, aproveitando os avanços recentes da tecnologia 
da informação aplicada aos acervos permanentes. Também é uma 
iniciativa de reflexão sobre a informação, a cultura, a representação, 
um passo de convergência empírica que ao mesmo tempo oferece 
um produto de utilidade ao pesquisador interessado em acessar 
informações sobre a documentação cuja natureza e características 
atendem ao escopo do repositório.  

(...) 
Já temos o [Repositório] Legatum em bom estágio de 

desenvolvimento (em versão beta), nossa etapa piloto está em pleno 
funcionamento; nossos colaboradores nacionais estão animados e 
confiantes nos resultados de nosso trabalho científico-tecnológico; os 
estabelecimentos de possíveis parcerias internacionais já são 
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vislumbrados como fruto de nossa ação: resta-nos encontrar os 
caminhos e realizar novas ações para a consolidação deste inovador 
Repositório Legatum, um complexo desafio, sem dúvida nenhuma, 
científico, social, tecnológico, técnico, em defesa da memória e do 
patrimônio audiovisuais da Humanidade. (SILVA, 2015, p.13-15) 

 

No estágio PDS realizado no IBICT nos concentramos no seguinte problema de 

pesquisa: “que conceitos e recursos científicos, quais recursos humanos e 

tecnológicos (de software, de hardware e de manutenção), são exigidos para a 

consolidação de um produto de uso na esfera pública, uma inovação tecnológica, 

um repositório digital multiinstitucional, multilíngue, orientado à preservação 

arquivística de acervos audiovisuais ?”. 

 

Nas subseções 1.3 e 1.4, a seguir, em que são comentados respectivamente os 

objetivos geral e específicos da pesquisa realizada no estágio PDS, explicitaremos 

como encaminhamos a reflexão em torno do problema que conduziu a pesquisa. 

  

1.3 DO OBJETIVO GERAL DA PESQUISA REALIZADA NO ESTÁGIO PDS 

 

O objetivo geral da pesquisa executada durante o estágio PDS, conforme o projeto 

aprovado, foi o de “identificar conceitos científicos, recursos técnicos, perfis 

profissionais e recursos tecnológicos visando à consolidação e ao uso do 

[Repositório] Legatum na esfera pública”. Para o seu alcance, executamos os 

objetivos específicos conforme apresentados a seguir. 

 

No que se refere aos conceitos com relação aos quais percebemos uma 

necessidade fundamental de (re)aproximação, considerando-os de fato como 

“exigidos para a consolidação de um produto” como o repositório que propomos, 

fomos convencidos e conduzidos pela literatura mais atual a nos concentrar 

especialmente no estudo do conceito de memória. Naturalmente, não houve como 

pensar a memória no âmbito do universo documental arquivístico digital sem deixar 

de atentar para a retomada da reflexão em torno de conceitos que também vêm 

sendo revisitados, redefinidos, no universo do patrimônio documental audiovisual, 

com o surgimento inexorável da necessidade inadiável de adoção de medidas de 

conversão digital e de preservação digital deste patrimônio. Foi o caso, então, de, 
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concentrando-nos especificamente no conceito de memória, atentarmos também 

para a eventual evolução dos conceitos de patrimônio e de arquivo.4 

 

Identificados esses três conceitos fundamentais, “visando à consolidação e ao uso 

do Repositório Legatum na esfera pública”, realizamos um volumoso trabalho de 

levantamento de fontes e de leitura, cujos resultados efetivos só serão melhor 

elaborados nos artigos que publicaremos, no futuro próximo, em periódicos de alta 

qualidade, para o tipo de reflexão que pretendemos desenvolver. Foram incluídos 

nas leituras o que já podemos chamar de “grandes clássicos” que, embora não 

estejam especificamente associados ao universo documental audiovisual, são 

fundamentais no sentido de que aportam reflexões abrangentes que constituem 

elementos de grande relevância para o estabelecimento do cunho epistemológico 

que vimos imprimindo e que continuaremos imprimindo em nossa produção 

científica nesta área, que permeia campos como os das ciências humanas, das 

ciências sociais, das aplicações técnicas e tecnológicas, das engenharias de 

tecnologias de computação,  que caracterizam o universo profissional (que 

percebemos sempre como multidisciplinar e transepistêmico, necessariamente 

constituído por perfis profissionais variados e complexos) de quem atua com a 

preservação digital da memória audiovisual mantida sob a custódia de instituições 

públicas. Assim, além do “clássico” Le Goff (1982), destacamos também dois 

autores menos utilizados, mas fundamentais, segundo nosso entendimento: Yates 

(2007, originalmente publicado em 1966) e Bergson (1999, originalmente publicado 

em 1939), que estão na literatura que consideramos de estudo obrigatório, por 

serem dois exemplos já “clássicos” para o estudo do conceito de memória. Outras 

fontes fundamentais lidas durante a experiência do estágio PDS, para o estudo 

específico do conceito de memória, atentando para eventual evolução dos conceitos 

de patrimônio e arquivo, estão listadas no Apêndice 7. 

 

Com relação aos demais elementos a serem identificados, além dos conceitos, 

conforme o que constitui nosso objetivo geral, ou seja, a identificação de recursos 

técnicos, perfis profissionais e recursos tecnológicos visando à consolidação e ao 

                                                 
4 Relevante observar que já ao final do período do Estágio PDS foi organizado e lançado por pesquisadores da 
Universidade de Brasília o livro “Memória: Interfaces no campo da informação” (OLIVEIRA; RODRIGUES, 
2017), de leitura obrigatória na continuidade da pesquisa. 
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uso do Repositório Legatum na esfera pública, tecemos considerações na subseção 

seguinte. 

 

1.4 DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREVISTOS 

 

Com base no que foi proposto no projeto (e com alguma dificuldade em alguns 

aspectos, que foram então contornados com ações compensatórias pela eventual 

não execução), realizamos os seguintes objetivos específicos em busca do alcance 

de nosso objetivo geral: 

 

a. “Consolidar a análise bibliográfica já em execução pela equipe da pesquisa”: 

 Levantamentos bibliográficos exaustivos já vinham sendo feitos desde 

o início da pesquisa como um todo. No decorrer do estágio PDS 

importantes autores foram revisitados e outras novas fontes foram 

descobertas e estudadas, ampliando consideravelmente a bibliografia 

(no Apêndice 1 estão reunidos todos os títulos estudados durante o 

estágio). A consolidação da análise de toda esta bibliografia foi 

realizada, visando-se a uma futura organização temática com vistas a 

que de fato possam vir a ser mais facilmente conhecidas e acessíveis 

no site do Grupo CRIDI, por profissionais interessados na temática da 

pesquisa; 

 A seleção e estudo de textos de maior relevância publicados 

especialmente nos periódicos JASIST (Journal of the Association for 

Information Science & Technology), EPI (El Profesional de la 

Información) e IASA Journal (publicado pela International Association 

of Sound and Audiovisual Archives), cuja assinatura anual vimos 

mantendo há vários anos, continuarão sendo realizadas até o final da 

pesquisa, em fevereiro de 2019;  

 Referências, e sempre que possível links para o acesso, a todas as 

publicações reunidas e estudadas ao longo de toda a pesquisa –– 

incluindo-se aí os novos levantamentos feitos e o grande volume de 

fontes de atualização lidas durante o estágio –– serão disponibilizados 

no website do Grupo CRIDI ao concluirmos a Fase 3 de 3 da pesquisa, 

com previsão para fevereiro de 2019; 
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b. “Contatar instituições-chave (já identificadas) e pesquisadores para 

entrevistas que visam a identificar recursos técnicos essenciais à 

consolidação e ao uso do [Repositório] Legatum na esfera pública”: 

 Entrevistas presenciais, como pretendíamos adotar, mostraram-se 

dispendiosas e difíceis de programar adequadamente junto às 

instituições.  

 Optamos, então, pelo envio de email (Apêndice 2) com três perguntas-

chave (referentes a este item “b”, e aos itens “c” e “d”, a seguir), 

obtendo resultados satisfatórios da parte de instituições que vêm 

demonstrando maior interesse em cooperar e em produzir/adquirir 

conhecimento participando efetiva e diretamente como parceiras na 

pesquisa; 

 O mesmo se observou com relação aos pesquisadores mais 

participativos neste tipo de ação de coleta de dados. Decidimos, ainda, 

por ampliar o perfil inicial programado, incluindo-se neste universo 

outros profissionais atuantes no campo da preservação audiovisual; 

 32 (trinta e dois) colaboradores (instituições, pesquisadores e outros 

profissionais) responderam nossas questões, identificando recursos 

técnicos, recursos tecnológicos e perfis profissionais que consideravam 

essenciais à consolidação e ao uso do Repositório Legatum na esfera 

pública; 

 Constatou-se, no entanto, majoritariamente, entre as respostas de 

instituições e de pesquisadores e(ou) outros profissionais, um 

conhecimento apenas superficial sobre aspectos que a literatura 

técnico-científica considera fundamentais com relação a aspectos 

técnicos associados a repositórios arquivísticos dirigidos ao acesso 

remoto e à preservação digital;   

c. “Contatar instituições-chave (já identificadas) e pesquisadores para 

entrevistas que visam a identificar perfis profissionais essenciais à 

consolidação e ao uso do [Repositório] Legatum na esfera pública”: 

 Conforme indicado acima, no item “b”, entrevistas presenciais 

inicialmente previstas foram substituídas pelo envio de email, obtendo-

se resultados satisfatórios da parte das instituições identificando perfis 

profissionais que consideravam essenciais à consolidação e ao uso do 
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Repositório Legatum na esfera pública. O mesmo se observou com 

relação aos pesquisadores, entre os quais incluímos, como vimos no 

item “b”, outros profissionais atuantes no campo da preservação 

audiovisual.  

 Constatou-se certa identidade nas respostas recebidas de instituições 

e de pesquisadores e(ou) outros profissionais com relação aos perfis 

profissionais por eles considerados essenciais à consolidação e ao uso 

do Repositório Legatum na esfera pública;    

d. “Contatar instituições-chave (já identificadas) e pesquisadores para 

entrevistas que visam a identificar recursos tecnológicos essenciais à 

consolidação e ao uso do [Repositório] Legatum na esfera pública”: 

 Conforme indicado acima, nos itens “b” e “c”, entrevistas presenciais 

inicialmente previstas foram substituídas pelo envio de email, obtendo-

se resultados pouco satisfatórios da parte das instituições identificando 

recursos tecnológicos que consideravam essenciais à consolidação e 

ao uso do Repositório Legatum na esfera pública. O mesmo se 

observou com relação aos pesquisadores e(ou) outros profissionais 

respondentes; 

 Constatou-se certa dificuldade de compreensão de alguns 

respondentes com relação ao que podem ser consideradas diferenças 

entre as expressões “recursos técnicos” e “recursos tecnológicos”, 

mesmo sendo indicado no email de consulta (ver no Apêndice 2) um 

pequeno texto introdutório em que tais expressões são distinguidas 

uma da outra com o objetivo de evitar tal semelhança. Isso pode ter 

sido uma falha não detectada previamente no instrumento de coleta de 

dados, mas pode também denotar, com maior probabilidade, talvez, 

dificuldade com relação a tais conceitos, já que o texto introdutório 

referido resumia de forma bem objetiva, e até de maneira informal, 

para que ficasse claro (pelo menos era o que se supunha), o que a 

literatura indica; 

e. “Analisar problemas identificados nas entrevistas realizadas, visando à sua 

elaboração esquemática em árvore hierárquica”:  

 Os dados foram coletados, com as respostas tendo sido recebidas de 

instituições e pesquisadores e outros profissionais, como indicamos 
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acima. No entanto, percebemos a necessidade de elaborar a árvore de 

problemas de forma mais adequada em termos infográficos, o que 

exigiu maior tempo de trabalho de design do que o estimado pela 

equipe do grupo de pesquisa; 

 Este objetivo específico, portanto, deliberadamente não foi alcançado, 

sendo decidido por sua protelação, e substituição por outras ações 

compensatórias, especialmente as relativas a encaminhamentos de 

Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com instituições colaboradoras 

(que exigiram longas conversações e procedimentos administrativos 

prolongados), como se pode verificar no Apêndice 14; 

 Assim, com a deliberada decisão de protelar a visualização da árvore 

de problemas, seu compartilhamento (item ”f”, abaixo) e eventual 

revisão (item “g”), estes três objetivos específicos, foram substituídos 

por outras ações, bem mais complexas e mais fortemente relacionadas 

a buscas por cooperação multi-institucional para o alcance dos ACT; 

 No Simpósio de apresentação dos resultados do estágio PDS, que 

será promovido e realizado pelo IBICT, previsto para acontecer em 

março de 2018, nas cidades do Rio de Janeiro e de Salvador (por 

sugestão da supervisora do estágio), já teremos a árvore de problemas 

devidamente elaborada e previamente compartilhada com nossos 

respondentes, visando-se a eventuais ajustes na versão final, 

disponibilizando-a, então, no website do Grupo CRIDI; 

f. “Compartilhar resultados com as instituições e pesquisadores, solicitando 

avaliações críticas à hierarquia de problemas elaborada”: 

 Também de forma deliberada, como consequência do que indicamos 

no item “e”, acima, este objetivo específico não foi alcançado, sendo 

decidido por sua protelação; 

g. “Revisar, eventualmente, e consolidar a árvore de problemas”: 

 Como consequência do que indicamos no item “e”, acima, este objetivo 

específico também não foi alcançado, de forma deliberada, sendo 

decidido por sua protelação; 

h. “Dar prosseguimento ao compartilhamento/difusão dos resultados da 

pesquisa nas esferas técnico-profissionais e no ensino de graduação e pós-

graduação”: 
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 As referências listadas mais adiante neste Relatório Técnico 

comprovam a volumosa produção (também indicada quantitativamente 

na seção seguinte) relacionada à difusão e à publicação dos resultados 

da pesquisa ao longo do estágio PDS; 

 O compartilhamento no nível do ensino de graduação e de pós-

graduação, no entanto (e também pelo fato de este relator/pesquisador 

estar formalmente afastado de suas funções de ensino durante o 

Estágio PDS), deu-se apenas de forma restrita junto a estudantes que 

são membros do Grupo CRIDI, em reuniões de atualização com os 

participantes da equipe que atua no projeto, como bolsistas ou como 

voluntários, pois com o afastamento formal para a realização do 

estágio não atuei no ensino em ambos os níveis. Entretanto, nas 

palestras ministradas sempre havia muitos estudantes de graduação, 

de mestrado e de doutorado na audiência. 

  

1.5 DAS METAS INDICADAS NO PROJETO DE ESTÁGIO PDS 

 

Apesar de termos enfrentado alguma dificuldade em alguns aspectos, que foram 

então contornados com ações compensatórias pela eventual não execução, a 

maioria das metas previstas no projeto foram muito satisfatoriamente alcançadas, 

indo mesmo além do que supúnhamos provável em nossas mais otimistas 

expectativas. São elas: 

 

a. “Publicação de pelo menos duas comunicações escritas em eventos 

científicos”: 

 Indo muito além do planejado, e reunindo grande esforço de 

divulgação e de participação nos mais importantes eventos da área, 

conseguimos submeter, aprovar, apresentar e publicar: quatro 

comunicações escritas completas (uma delas em espanhol, mas ainda 

no prelo); um pôster (tipo de modalidade de texto de 7 páginas; dois 

pôsteres gráficos expositivos; um resumo expandido; cinco resumos; 

além de realizar dez comunicações orais em eventos (estas e as 

demais publicações aqui indicadas, realizadas durante o Estágio PDS, 

estão registradas no Apêndice 3); 
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b. “Publicação de pelo menos um artigo científico em periódico nacional”: 

 Considerando-se que a pesquisa ainda se encontra em andamento, 

para além do que estabelecemos e realizamos no estágio PDS, 

percebemos que talvez não tivéssemos sucesso ao submeter um artigo 

direcionado a uma publicação nível A, ou B1, do sistema Qualis Capes; 

 Alternativamente, decidimos, então, publicar um artigo na Revista 

Arquivo em Cartaz, de registro, divulgação e difusão do Festivsal 

Internacional de Cinema de Arquivo, promovido regularmente pelo 

Arquivo Nacional; 

 Como consequência da decisão, optamos complementarmente por 

concentrar esforços na elaboração final e nos seguidos ajustes 

necessários para a protelada submissão (aguardada desde inícios de 

2016) de um capítulo de livro internacional (em coautoria com 

estudantes de graduação, técnicos de nível superior e estudantes de 

mestrado e doutorado do Grupo CRIDI, atuantes na pesquisa), a 

convite, publicado no idioma inglês pelo International Centre for the 

Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property 

(ICCROM), lançado mundialmente em 2017 (exatamente no dia 

estabelecido pela UNESCO como o “Dia Mundial do Patrimônio 

Audiovisual”, 27 de outubro), quando faltavam apenas quatro dias para 

a conclusão do estágio PDS, o que resultou em grande satisfação para 

toda a equipe atuante na pesquisa, em especial os autores; 

 Tivemos ainda a oportunidade, a convite, de participar da equipe de 

tradutores (do inglês para o português) de um guia internacional de 

arquivamento de vídeo para ativistas; 

 Investimos também na transcrição (do inglês falado para o inglês 

escrito), seguida de versão do idioma inglês para o português e, na 

sequência, de legendagem em português insertada no arquivo de 

vídeo intitulado “The Outer OAIS – Inner OAIS (OO-IO) Model and its 

use in Distributed Digital Preservation (DDP)”, ou “O Modelo OO-IO e 

seu uso em Preservação Digital Distribuída” (em formato mp4, de 162 

Gb, cujo conteúdo é caracterizado por ser uma captura de telas de 

uma apresentação em ‘powerpoint’ que foi reformatada para vídeo), 

produzido e apresentado por Dr. Eld Zierau (Digital Preservation 
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Specialist, PhD, The Royal Library of Denmark) durante um evento de 

que participou no Japão, em setembro de 2017. Trata-se de uma fonte 

atual, inovadora (em termos metodológicos, tecnológicos e conceituais) 

e que consideramos bastante importante para a área. Estamos 

encaminhando conversações com a pesquisadora para formalizar o 

resultado desta ação, de grande interesse de toda uma categoria 

técnico-profissional e de pesquisadores em preservação digital. 

Complementarmente a este produto, estamos traduzindo um artigo 

básico da autora que acompanhará o vídeo traduzido, tornando-o de 

melhor compreensão, pois é de complexa abordagem 

c. “Compartilhamento de metodologia e produtos da pesquisa por meio de 

palestras e comunicações orais em eventos científicos extensionistas”: 

 Esta meta de compartilhamento, complementar à meta “a”, também foi 

realizada com amplo alcance por meio da participação, por submissão 

ou a convite, em cinco relevantes eventos em destacadas instituições, 

com uma conferência e três palestras proferidas e uma breve 

apresentação oral, como se pode verificar no Apêndice 13; 

 O compartilhamento e o diálogo foram possíveis também ao longo da 

participação como ouvinte em relevantes outros eventos, aonde se dá 

a aproximação e a consolidação de relações profissionais (ver 

Apêndice 13). 

d. “Difundir a temática, escassa no meio acadêmico, no Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação do IBICT, visando ao estímulo do 

interesse pela pesquisa sobre o tema”: 

 Com relação a esta meta, a partir de conversações com a supervisão 

do estágio PDS, passamos a entender que melhor seria a preparação 

para a apresentação dos resultados finais do estágio em um Simpósio 

que será realizado (como indicado no item “e” da subseção 1.4, a 

seguir) nas duas cidades das instituições corresponsáveis na 

realização do estágio, Rio de Janeiro (onde está localizado o 

Departamento de Ensino e Pesquisa do IBICT) e Salvador (onde se 

localiza o Instituto de Ciência da Informação da UFBA). Assim, esta 

meta não foi alcançada por eliminação deliberada da proposta, sendo 

substituída pela realização do Simpósio, em março de 2018; 
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 Alternativamente, como veremos com detalhe mais adiante, nos 

resultados alcançados, decidimos por investir na formação de 

estudante de graduação, em dois relevantes workshops sobre 

preservação audiovisual (ver Apêndice 13); 

e. “Relatório Final de pesquisa”: 

 Devidamente concluído no prazo, encaminhado à supervisão do 

estágio no IBICT, e submetido ao CNPq para avaliação. 

 

Registramos, ainda, nossa ação na formação de novos pesquisadores no campo da 

preservação digital de documentação audiovisual, durante o estágio PDS. 

Orientamos 11 (onze) trabalhos acadêmicos correlacionados ao tema da pesquisa, 

cinco deles ainda em andamento, conforme segue em termos quantitativos (as 

referências serão indicadas no Apêndice 4): 

 

 02 (duas) dissertações de mestrado em andamento; 

 03 (três) teses de doutorado em andamento; 

 01 (uma) dissertação de mestrado concluída; 

 04 (quatro) Planos de Trabalho de Iniciação Científica 

concluídos; 

 01 (um) Plano de Atividades de Apoio à Pesquisa de Nível 

Superior concluído. 

 

Elaboramos, ainda, a fim de reunir os passos mais cotidianos adotados para a 

condução da pesquisa, um documento que contém as principais ações executadas e 

(ou) agendadas cotidianamente durante o Estágio PDS (ver Apêndice 12).  

 

Complementarmente, no Apêndice 15 estão reunidas as ações relativas a 

procedimentos de organização administrativa adotados e de aquisições realizadas 

durante o estágio PDS (com recursos da própria bolsa PDS) visando ao bom 

andamento do trabalho de pesquisa e das tarefas de bolsistas e técnicos do grupo 

de pesquisa. 
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2 DO MÉTODO DE ABORDAGEM, DAS TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS E 

DOS MÉTODOS DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

Ao longo de nosso percurso acadêmico e, naturalmente, de nossa pesquisa, de 

nosso estágio, temos adotado o método de abordagem dialético materialista, que 

favorece a observação e análise de movimentos de superação e de transformação.  

 

Tivemos a oportunidade de comentar sobre esse método de abordagem com base 

em autores que têm sido centrais em nosso quadro de referências epistemológicas, 

como Bruyne, Herman e Schoutheete (1977), Frigoto (1989), Gamboa (1989), entre 

outros. Seguem trechos sintéticos esclarecedores de nossa abordagem, conforme a 

apresentamos no projeto principal (relativo à sua Fase 3/3 – 2016-2019, já referido 

aqui): 

 

A dialética é uma postura, uma concepção de mundo, mas 
também um método de investigação e análise que permite uma 
apreensão da realidade. Esta abordagem, visando simultaneamente 
à totalidade e suas partes e apresentando-se ao mesmo tempo 
como análise e síntese, comporta sempre um abalo dirigido a todo 
conhecimento rígido: nas causas internas de seu desenvolvimento 
encontram-se as razões para a mudança ... 

As exigências da investigação que defrontamos impõem a 
perspectiva dialética da unidade de teoria e prática em busca de 
transformação e de novas sínteses dos planos do conhecimento, da 
ação e da realidade histórica ... Considerando a ciência como 
categoria histórica, produto da ação humana, “fenômeno em 
contínua evolução inserido no movimento das formações sociais”, 
entendemos que os critérios de cientificidade desta proposta de 
pesquisa “se fundamentam na lógica interna do processo e nos 
métodos que explicitam a dinâmica e as contradições internas dos 
fenômenos e explicam as relações entre homem-natureza, entre 
reflexão-ação e entre teoria-prática” (GAMBOA, 1989, p.98 e p.101). 

Ao refletir sobre as questões envolvidas pela problemática da 
pesquisa e ao investigar processos de conversão do analógico para 
o digital, entendemos que nada deverá ser analisado como objetos 
fixos, mas em movimento, em constante transformação, em 
desenvolvimento, em atualização: findo um processo, inicia-se outro. 

[O]... objeto da investigação, sem dúvida [gera] “uma nova 
forma que suprime e contém, ao mesmo tempo, as primitivas 
propriedades” ... Indo além dos aspectos técnicos, será “preciso 
indagar sobre o sentido histórico, social, político e técnico da 
pesquisa”.5  

A volumosa quantidade de documentos audiovisuais 
constituintes do acervo público é outro aspecto que conduz a uma 

                                                 
5 Cf. Marconi e Lakatos (2003, p.102) e Frigoto (1989, especialmente p.79-83). 
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mudança qualitativa. Às imagens em movimento devem ser 
aplicados procedimentos técnicos que, antes de serem 
contingentes, são necessários: ainda que a quantidade registrada se 
mantenha, produz-se uma conversão qualitativa: a possibilidade do 
acesso remoto, a atualização do modelo de armazenamento, a 
necessária modernização do acervo, a redundância de novas cópias 
em novos formatos. Naturalmente o processo ocorre e realiza-se de 
forma gradativa. (...) 

Há a necessidade de se avançar de modo a estudar fatores 
que interferem nas decisões sobre o quê e como digitalizar. Os 
resultados não devem ficar restritos a uma situação particular sob 
estudo, devem ser generalizáveis. É preciso oferecer / produzir 
conhecimento novo a respeito de um fenômeno (a conversão e o 
acesso digitais) ou de uma área (a preservação), sistematizando 
este conhecimento novo em relação ao que já se sabe da área ou 
do fenômeno. (SILVA, 2012, p.14-16) 

 

Com o intuito de reunir elementos a partir de leituras que consideramos 

fundamentais sobre a abordagem dialético materialista, foi-nos sugerida pela 

Supervisão de Estágio a elaboração de uma relação de textos/autores de 

perfil/formação marxista/marxiana lidos durante o estágio PDS (ver Apêndice 5). 

Vale destacar aqui, como decorrência da complexidade do método de abordagem 

dialético materialista, que novas leituras são sempre necessárias, mesmo porque 

Marx não deixou, como sabemos, um “manual do tipo passo a passo” sobre sua 

teoria do conhecimento, ou seja, sobre a sua abordagem epistemológica dialético-

materialista. Isso reforça a relevância da proposta feita pela Supervisão do Estágio, 

de reunirmos neste relatório as fontes complementares aos nossos estudos sobre a 

dialética materialista, que tivéssemos lido durante o estágio. Além do que pudemos 

ler durante o estágio PDS sobre esse assunto, muitos outros importantes textos, 

atuais, foram reunidos, para a continuidade dos estudos após a conclusão deste 

Relatório Final do Estágio PDS. 

 

No que diz respeito ao resultado da aplicação de técnicas de coleta de dados 

adotadas na Fase 2 de 3 da pesquisa, pudemos conhecer, presencialmente e por 

meio dos dados coletados6, os contextos de produção e de recepção das versões 

digitais de itens audiovisuais de alguns dos acervos pesquisados naquela fase. Das 

65 instituições (ou setores de instituições) pesquisadas, 29 já haviam realizado 

conversões digitais de parte de seus acervos. Isso tem nos permitido entender 

melhor “as situações atual e almejada da digitalização de imagem em movimento e 

                                                 
6 Cf. <http://cridi.ici.ufba.br/institucional/dados-coletados-audiovisual.html>. 
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as demandas e necessidades de consulentes deste tipo de acervo” (SILVA, 2012, 

p.18). Naquela fase da pesquisa (2013-2016), adotamos técnicas de documentação 

indireta, de documentação direta e da observação extensiva. No estágio pós-

doutoral adotamos, de forma semelhante, técnicas de coleta de dados por 

documentação indireta (por meio de leitura de fontes bibliográficas pré-selecionadas 

e de visualização/navegação de sites relacionados com a temática do patrimônio 

audiovisual e da preservação digital), além de realizar visitas técnicas e de cunho 

administrativo a instituições e técnicos colaboradores/parceiros da pesquisa. 

Visando à apresentação, ao aperfeiçoamento, à consolidação e à adoção do 

Legatum pelas instituições, mantivemos, por observação extensiva e intensiva, 

contatos diretos, por email ou em reuniões presenciais com técnicos e gestores de 

oito instituições (ou setores de instituições) identificadas na Fase 2 de 3 da pesquisa 

entre as que já haviam realizado conversões digitais de parte de seus acervos 

audiovisuais. No Apêndice 14 estão listadas estas instituições, com destaque em 

amarelo naquelas em que as conversações efetivamente alcançaram algum êxito 

durante o Estágio PDS. 

 

Uma outra sugestão da Supervisão complementou a coleta de dados, ao reunirmos, 

ao longo de um ano, uma listagem de todos os eventos de que tivéssemos tomado 

conhecimento relativos ao patrimônio audiovisual e sua preservação digital 

(Apêndice 6), que mais facilmente nos permitirão atenção para o futuro dos 

eventos, no sentido de nossa participação e divulgação entre pares e interessados. 

 

Coletados os dados, os métodos de procedimentos que temos adotado –– baseados 

numa pesquisa do tipo participante (ou ‘pesquisa-ação’, ‘pesquisa de ação’), com 

vieses quantitativo e qualitativo –– são o analítico / estatístico / infográfico / 

comparativo.  

 

A pesquisa de ação ... “mede os efeitos de uma mudança 
induzida e constitui uma espécie de experiência ‘de campo’ (...) 
transforma o ambiente da experiência... transforma igualmente os 
papéis do pesquisador e dos sujeitos que participam da experiência 
bem como suas relações recíprocas”. Visando simultaneamente ao 
conhecimento e à ação, a pesquisa de ação tem, frequentemente, 
como objeto “a mudança e o desenvolvimento da organização, sob 
um aspecto significativo de suas estruturas, ou de seus modos de 
funcionamento ... mas sempre leva em consideração uma ampla 
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gama de variáveis”. Na pesquisa de ação os próprios membros da 
organização que desejam mudanças organizacionais ou 
procedimentais estarão participando da definição e do 
estabelecimento dos novos modelos que demandam, e que 
acabarão por impingir mudanças nos próprios procedimentos do 
grupo como um todo (...) (SILVA, 2012, p.16-17) 

 

Bruyne, Herman e Schoutheete (1977, p.232-240) também nos esclarecem: 

 

O objetivo da pesquisa não está especificado definitivamente 
no início e não permanece absolutamente constante do começo ao 
fim; a pesquisa descobre progressivamente as questões que a 
orientam. Esquematicamente, um problema é definido no início, de 
comum acordo entre o pesquisador e os membros da organização, 
levando à concepção de um programa de mudança. No quadro 
desse problema, um diagnóstico do sistema da organização expõe a 
situação existente, analisa seus fatores e as alternativas de solução. 
A avaliação e a seleção da solução preferida, finalmente, são 
seguidas das medidas de aplicação e de modificação requeridas 
para estabelecer uma situação nova (...) Tanto o pesquisador 
quanto os membros da organização estão diretamente implicados 
na mudança a ser criada. Ambos colaboram no mesmo projeto, do 
qual cada fase requer uma abordagem conjunta, acarretando um 
confronto em pé de igualdade das duas partes e caracterizada por 
espírito de pesquisa, de descoberta. Ao longo de toda a pesquisa, 
as informações e os resultados dão lugar a trocas mútuas que 
servem de base para o esclarecimento do problema e para o 
prosseguimento da ação. 

 

Sobre os procedimentos comparativos, já tivemos a oportunidade de registrar que: 

 

Ao realizar comparações visando à verificação de similitudes 
e à explicação de divergências, o procedimento comparativo 
“permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os 
elementos constantes, abstratos e gerais” (MARCONI e LAKATOS, 
2003, p.107). Isto sugere seu emprego, por exemplo, em estudos 
descritivos qualitativos de setores concretos como os que 
abordamos aqui, tais como averiguar e analisar as diferentes formas 
de armazenamento digital e analógico [da documentação 
audiovisual] e a distribuição via internet destes documentos 
constituintes de arquivos públicos. (SILVA, 2012, p.16) 

 

Nas subseções 1.4 (dos objetivos) e 1.5 (das metas), acima, já indicamos elementos 

que esclarecem ações alternativas a aspectos de ordem metodológica relativos à 

árvore de problemas (e às consequentes análises comparativas, estatísticas e 

infográficas) que não puderam ser executados como originalmente previsto. As 

alternativas de solução, no entanto, foram conduzidas sem prejuízo à pesquisa e, 
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em alguns casos, com resultados muito satisfatórios para a continuidade da 

pesquisa, que se encontra ainda em execução até fevereiro de 2019. 

 

2.1 A COLETA DE DADOS AO LONGO DA PESQUISA 

 

Visando ao melhor entendimento do estágio pós-doutoral-sênior no âmbito de uma 

pesquisa que já anteriormente se encontrava em andamento, explanamos 

brevemente o seu percurso. 

 

Em 2005 o Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e Informação Digitais 

(CRIDI)7 deu início ao projeto de pesquisa “A conversão digital de documentos 

especiais de acervos públicos e a consciência informacional: Aspectos técnicos e 

teóricos no âmbito da Ciência da Informação”, numa primeira fase da pesquisa, 

conforme a idealizamos, à época (2005-2007).8 O projeto permitiu coletar dados 

sobre acervos públicos de fotografia, som e audiovisual em 109 instituições públicas 

na cidade do Salvador, capital do estado da Bahia (Brasil). Entre essas instituições, 

35 mantinham documentação audiovisual.9  

 

De 2013 a 2016 realizamos a Fase 2 de 3 da pesquisa10, então limitada aos acervos 

audiovisuais, com o projeto intitulado “Desafios e alternativas digitais para a 

salvaguarda e difusão do patrimônio público documental arquivístico audiovisual”.11  

 

                                                 
7 Cf. <http://www.cridi.ici.ufba.br> 
8 Cf. <http://www.cridi.ici.ufba.br/institucional/resumo-do-projeto-de-pesquisa-sobre-patrimonio-audiovisual-
fase-1-de-3.html>. 
9 Na primeira fase da pesquisa (2005-2007) tivemos apoio da UFBA, da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado da Bahia (FAPESB) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (CNPq-MCTI), através de nove Bolsas de Iniciação Científica, cada uma com 
12 meses de duração, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), distribuídas ao longo 
dos três anos da pesquisa, para estudantes de graduação em Arquivologia. 
10 Cf. <http://www.cridi.ici.ufba.br/institucional/resumo-do-projeto-de-pesquisa-sobre-patrimonio-audiovisual-
fase-2-de-3.html>. 
11 Na segunda fase da pesquisa (2013-2016), conseguimos apoio de UFBA, FAPESB e CNPq-MCTI para 13 
Bolsas PIBIC, para estudantes de graduação em Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, História e 
Humanidades, ao longo dos três anos da pesquisa. Além disso, conquistamos ainda uma Bolsa CNPq de 
Iniciação Científica (CNPq-IC) de três anos de duração, para uma estudante de graduação em Biblioteconomia; 
uma Bolsa CNPq de Apoio Técnico de Nível Superior (CNPQ-AT-NS), também de três anos de duração; e uma 
Bolsa CNPq de Produtividade (CNPq-PQ2), de três anos de duração, para a Coordenação do projeto. O projeto 
recebeu ainda o complemento de um pequeno suporte financeiro para despesas de custeio e capital, através de 
aprovação em Chamada Universal 2012 (CNPq). 
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Os dados coletados em Salvador na primeira fase da pesquisa foram atualizados na 

Fase 2 de 3 da pesquisa com dados exclusivamente relativos a acervos 

audiovisuais, permitindo-nos perceber o estado da preservação do patrimônio 

audiovisual daquelas instituições e fazer comparações que nos possibilitam 

conhecer a evolução, involução ou estagnação no trabalho de reconhecimento, 

observando o nível de compromisso das esferas públicas decisórias acerca da 

salvaguarda patrimonial destes acervos na cidade. Assim, aos dados da primeira 

fase da pesquisa, em que 35 instituições eram detentoras de acervos audiovisuais, 

foram acrescentados novos dados de novas instituições, em Salvador e também em  

outras cidades brasileiras12, que aderiram à pesquisa fornecendo-nos os dados 

solicitados.13 Indo além da capital da Bahia, coletamos dados de um total de 65 

(sessenta e cinco) instituições / organizações significativamente representativas do 

patrimônio audiovisual no país.  

 

Os dados coletados junto aos gestores dos acervos audiovisuais procuraram 

identificar: temas que caracterizam os acervos; formatos e suportes existentes; 

instrumentos utilizados para o controle de consultas ao acervo; serviços e 

equipamentos oferecidos aos usuários; indicações sobre quais segmentos do acervo 

deveriam receber maior atenção para uma primeira ação de conversão digital; 

características do conhecimento técnico das equipes, relativas a tratamento de 

acervos originais (analógicos) e de digitalização de acervos de imagem em 

movimento; equipamentos disponíveis nos setores de documentação audiovisual; 

eventuais produções de normativas internas, políticas de preservação, planos de 

desastres, para a salvaguarda das imagens da instituição; eventuais experiências 

prévias de digitalização de acervos de imagem em movimento, bem como sobre a 

constituição das equipes organizadas e eventuais consultorias para esta finalidade, 

e sobre a origem dos recursos financeiros e materiais de tais experiências; 

existência de relatórios técnicos de experiências eventualmente realizadas de 

conversão digital de imagem em movimento; aspectos predominantes dos processos 

decisórios sobre o que digitalizar em cada instituição, bem como se as operações de 

digitalização foram realizadas internamente ou se foram contratadas externamente; 

                                                 
12 Além da Bahia, coletamos dados em instituições do Distrito Federal (Brasília) e dos estados de Espírito Santo, 
Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. 
13 Veja em <http://www.cridi.ici.ufba.br/institucional/instituicoes-colaboradoras.html> os links para os sites e 
para as respostas das instituições colaboradoras do projeto. 
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aspectos técnicos das operações de digitalização (nomes de arquivos, metadados, 

requisitos de qualidade, equipamentos utilizados, periodicidade de calibragens, 

versões e formatos gerados de um mesmo item convertido, armazenamento, guias 

de melhores práticas e padrões nacionais e internacionais adotados, normativas de 

salvaguarda eventualmente produzidas, políticas de acesso). A finalidade da reunião 

daqueles dados foi a de conhecer o que vinha sendo feito, como vinha sendo feito e 

o que poderíamos extrair destas experiências, e assim reunir elementos de 

aperfeiçoamento de ações colaborativas que pudessem resultar na utilização de um 

ambiente online comum de acesso e preservação de versões digitais dos acervos. 

 

Todas essas instituições / organizações que se tornaram colaboradoras no 

desenvolvimento da pesquisa foram, de certa forma, beneficiadas, obtendo maior 

visibilidade por meio do site do Grupo CRIDI e recebendo informação (por email), 

previamente à divulgação dos resultados da pesquisa a quaisquer outras 

instituições, para acesso aos dados gerais organizados de todas as participantes 

respondentes, tornando-se possível conhecer as diferentes características das 

colaboradoras, e mesmo realizar comparações. Receberam, também previamente 

(por email), informação para o acesso aos dados de sua colaboração específica. 

Além disso, ao longo da última fase em curso da pesquisa (Fase 3 de 3 – 2016-

2019), espera-se que se tornem parceiras originais no aperfeiçoamento e 

consolidação do Repositório Legatum, ambiente no qual vimos experimentando 

ações de descrição, acesso e preservação arquivísticos de versões digitais de itens 

de seus acervos.  

 

Foi no escopo desta Fase 3 de 3 (mar.2016-fev.2019) da pesquisa em curso que 

decidimos submeter projeto de Pós-Doutorado-Sênior, não só para o mais adequado 

desenvolvimento da pesquisa como também para que pudéssemos ter acesso a 

mais recursos financeiros, mesmo que no ‘formato’ Bolsa, para dar prosseguimento 

à solução de necessidades que se impunham então para o bom andamento das 

ações a serem implementadas, tendo sido aprovado o pleito com Bolsa CNPQ-PDS 

(nov.2016-out.2017).  

 

No estágio pós-doutoral coletamos dados complementares de colaboradores 

(instituições, pesquisadores e outros profissionais atuantes na preservação 
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audiovisual), a partir das questões expostas no já referido Apêndice 2. No penúltimo 

mês de nosso estágio (setembro de 2017), depois de exaustivo empenho 

administrativo e acadêmico nas aproximações de cunho institucional e no 

estabelecimento de relações profissionais e institucionais de confiança, ao darmos 

início à análise das respostas relativas ao perfil profissional e aos recursos técnicos 

e tecnológicos para a consolidação do Repositório Legatum no ambiente 

institucional público, percebemos as dificuldades enfrentadas com a complexidade 

da reunião de novos dados qualitativos de forma significativamente quantitativa. 

Houve necessidade de grande concentração de esforços para que não nos 

mantivéssemos apenas aguardando e tentando motivar a participação de 

colaboradores em respostas. Isso dificultou a conclusão da organização infográfica 

da análise das respostas, levando-nos a protelar a representação visual. Mas para 

que se tenha uma visão mais geral e livre, antes da efetiva representação visual 

infográfica, reunimos as respostas dadas sobre o perfil profissional no Apêndice 8, 

as respostas sobre os recursos técnicos no Apêndice 9 e as respostas acerca dos 

recursos tecnológicos no Apêndice 10.  

 

Ainda que bastante difícil de ser concluída a coleta destes novos dados, a 

colaboração nos permitiu alcançar um total de 23 (vinte e três) respostas elaboradas 

por 32 (trinta e dois) respondentes.14 Com isso, entendemos ter reunido dados que 

nos permitem responder, neste momento, apenas parcialmente o problema de nossa 

pesquisa durante o estágio –– ou seja, indicar conceitos, recursos científicos, 

humanos e tecnológicos considerados uma exigência para a consolidação de um 

repositório colaborativo público em open source ––, por não conseguimos consolidar 

e concluir a apresentação infográfica da árvore de hierarquia de problemas até a 

conclusão deste relatório. Os novos dados coletados, que podem ser consultados 

nos Apêndices 8, 9 e 10, deveriam ter sido associados aos elementos já constantes 

na árvore de problemas inicialmente elaborada (ver Apêndice 11), conforme 

comentamos antes. Entretanto, a versão atualizada da árvore de problemas será 

apresentada no Simpósio a ser realizado por IBICT e CRIDI-ICI-UFBA em março de 

2018, já referido antes, quando a árvore estará concluída e representada 

                                                 
14 Algumas respostas aos questionários (Apêndices 8, 9 e 10) foram realizadas em dupla ou por um trio de 
profissionais. Por este motivo (a reunião de mais profissionais concentrados em um mesmo instrumento de 
coleta de dados) estamos aqui considerando o número total de colaboradores, e não exclusivamente o número de 
respostas recebidas (colaboradores = 32; respostas recebidas = 23). 
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adequadamente em termos infográficos, passando então a constar entre os 

resultados desta última fase da pesquisa (em andamento até fevereiro de 2019), e 

particularmente como um dos resultados deste estágio PDS.  

 

2.2 A INICIATIVA LEGATUM E O REPOSITÓRIO LEGATUM – SONUS ET IMAGO 

 

Ao longo do desenvolvimento da Fase 3 de 3 da pesquisa fomos percebendo que 

muitos interlocutores e interessados tinham dificuldades para entender com clareza 

a proposta que apresentávamos, devido certamente à complexidade que a 

caracteriza, envolvendo instituições públicas, patrimônio audiovisual digital e 

preservação digital. Decidimos, então, durante o pós-doutorado, criar um espaço na 

internet para a apresentação do que chamamos de Iniciativa Legatum15, cujo 

primeiro produto em desenvolvimento é exatamente o ambiente que estamos 

desenvolvendo na pesquisa em andamento, o Repositório Legatum – Sonus et 

Imago16. Investimos também em material impresso, de qualidade, papel couché, 

formato A5, em dobras do tipo sanfona, de seis páginas, para a difusão da Iniciativa 

Legatum e de outros aspectos do Grupo CRIDI (o tamanho do documento em 

megabytes nos impede de inseri-lo neste relatório). 

 

Conforme indicado em CRIDI (2017), o que chamamos de Iniciativa Legatum se 

refere a: 

 

Um grupo de pesquisadores que, por meio de ações e projetos de 
experimentação científica e tecnológica, atuam no desenvolvimento e 
no aprendizado do uso de ferramentas, modelos e abordagens para 
representação, preservação e acesso de informação em plataformas 
digitais. 
Os produtos e serviços oferecidos pela Iniciativa Legatum devem ser 
sempre considerados "beta" ou experimentais ou protótipos, mesmo 
que ofereçam funcionalidades estáveis e amplamente acessadas por 
utilizadores externos. 
(...) 
Não somos provedores de serviços ou produtos totalmente 
finalizados, imutáveis, fechados ou com fins lucrativos. 
Assim, membros da equipe de pesquisadores e parceiros da 
Iniciativa Legatum poderão empreender ações de pesquisa e 
desenvolvimento, bem como beneficiar-se do aprendizado, durante 

                                                 
15 Cf. <http://www.legatum.ufba.br/web/>. 
16 Cf. <http://www.legatum.ufba.br/atom/index.php/?sf_culture=pt>. 
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todos os estágios dos produtos e serviços mantidos (criação, 
desenvolvimento e manutenção). (CRIDI, 2017, s.p.) 

 

Portanto, o Repositório é fruto da Iniciativa... 

 

O objetivo do Repositório Legatum – Sonus et Imago (ou apenas Legatum) está em  

reunir dados de instituições públicas de países ditos de cultura aproximada, ou seja, 

países da cultura latina cujas instituições arquivísticas públicas custodiam acervos 

audiovisuais e os fundos e coleções nos quais esses acervos estão vinculados. Para 

a pesquisa, considerou-se apenas os países da chamada terceira geração, que 

podem ser facilmente identificados como aqueles que possuem como idioma oficial: 

Português, Espanhol, Catalão, Galego, Francês, Italiano e Romeno, além do inglês, 

enquanto língua franca. O trabalho é empreendido com a participação colaborativa 

de outras instituições, grupos, pessoas e iniciativas com as quais o Grupo CRIDI 

vem estabelecendo relações. O motivo inicial para a decisão de limitarmos a 

experiência do Legatum a sete idiomas de origem latina era deixar um escopo 

internacional abrangente, mas ainda assim gerenciável. Pensamos inicialmente no 

espaço lusófono, mas depois consideramos que não haveria problemas em ampliar 

para os idiomas de raiz latina. Nos parece interessante a existência de um ambiente 

que demonstre que há algo em comum entre os países de língua de origem latina, 

mesmo estando em continentes diferentes, e mesmo que a herança latina se 

manifeste, algumas vezes, apenas linguisticamente, como parece ser o caso da 

Romênia, além de que um idioma pode revelar muito sobre uma cultura. Essa 

decisão inicial pode ser um terreno rico para desenvolvimento de estudos futuros 

que não tenham apenas o aspecto arquivístico da questão, mas também considerar 

influências sociais, econômicas, históricas e outras17.  

 

Da parte do próprio grupo, esforços vêm sendo empreendidos na atual Fase 3 de 3 

da pesquisa (2016-2019) para migrar dados de instituições e acervos já disponíveis 

na internet ou, como vimos fazendo até o momento, solicitar tais dados diretamente 

                                                 
17 Na tese de doutoramento que vem sendo desenvolvida por um dos componentes da equipe atuante nesta 
pesquisa, o arquivista mestre em ciência da informação, Ricardo Sodré Andrade, vem trabalhando com o espaço 
lusófono como ambiente cultural e linguístico que guarda relações e diferenças entre os países que fazem parte 
desse escopo. Nesse espaço, o pesquisador procurará considerar as aproximações em meio à pluralidade das 
instituições arquivísticas e as ações de compartilhamento das representações de seus acervos. A ideia de um 
repositório de cultura latina segue a mesma linha. 
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das instituições. Uma vez que o trabalho possui grande espectro, espera-se que a 

ação colaborativa seja uma grande aliada para que se alcance os objetivos. Mais 

adiante retomaremos este assunto, indicando quais instituições estão se tornando 

parceiras da pesquisa por meio de acordos formais de cooperação técnica 

(estabelecidos separadamente com cada instituição), ainda que na modalidade “sem 

recursos financeiros” (pelo menos até este momento). Vislumbramos efetivas 

possibilidades de, num futuro próximo (e já estamos trabalhando para isso), tais 

acordos se tornem num único e amplo convênio, desta vez com destinação de 

recursos financeiros para sua implementação, entre diferentes instituições operando 

conjuntamente e cooperativamente. Essa talvez seja a parte mais difícil... 

 

Como plataforma digital, o Repositório Legatum possui uma instalação da segunda 

versão do software AtoM (Access to Memory), sendo atualizada com regularidade, 

mas em acordo com nossas disponibilidades momentâneas. Trata-se de uma 

aplicação construída sobre software livre (open source), sendo que o código do 

AtoM também é open source. O AtoM é baseado em ambiente web, multilíngue e 

multirepositório, para descrição arquivística e acesso remoto com base em normas 

arquivísticas internacionais.18 De acordo com Bountouri:  

 

AtoM is really popular among archival institutions for the following 
reasons. First of all, it is open source software and it was supported 
and developed up to recently by ICA [International Council on 
Archives], which is the organization having the most significant role in 
the archives’ world in terms of scientific cnonsulting and orientation. 
Secondly, it is fully compatible with the ICA standards, such as ISAD 
(G), ISAAR (CPF), ISDIAH, and ISDF (...). Besides, it has a powerfull 
community of users and an active user discussion forum (...). The list 
of AtoM and ICA-AtoM implementers includes organizations in a 
worldwide context such as the UNESCO (...). AtoM makes possible to 
the archival repositories to online disseminate their collections with 
minimal cost and effort. Moreover, AtoM can be easily used for 
teaching purposes or locally tested and customized, since it can run 
as a virtual machine on any operating system (...). (BOUNTOURI, 
2017, p.25) 

 

Nosso principal produto, o Repositório Legatum – Sonus et Imago (ver Figura 1), é 

um modelo de repositório, como já indicamos, destinado ao acesso remoto a 

versões digitais nativas ou resultantes de processos de conversão de itens 

                                                 
18 Cf. <https://www.accesstomemory.org/en/>. 
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constituintes de acervos audiovisuais públicos. Trata-se de uma série de ações 

coordenadas ao redor de um repositório aberto, multi-idiomas e colaborativo. As 

atividades já efetuadas até aqui no ambiente são relativas a testes de descrição e 

interrelacionamento entre tabelas do software, alterações na interface para melhor 

visualização dos conteúdos e formação de identidade visual, discussão e elaboração 

de procedimentos referentes à descrição arquivística, levando-se em conta a 

experiência profissional de alguns componentes da Iniciativa Legatum e da literatura 

existente, incluindo as normativas e alterações da tradução de alguns termos em 

português, considerando a variedade brasileira deste idioma. 

 

O resultado esperado ao final da pesquisa, concluída sua Fase 3 de 3 (em fevereiro 

de 2019), será um espaço de acesso e preservação arquivísticas digitais, para 

reunião e partilha de descrições de instituições e acervos audiovisuais da cultura 

latina. O espaço permitirá perceber semelhanças e diferenças entre as 

manifestações, diversidades e proximidades culturais, das tradições e práticas 

arquivísticas, além do fomento ao intercâmbio entre povos muitas vezes 

geograficamente distantes, mas aproximados por uma herança cultural de raízes, de 

algum modo, comuns. Trata-se de uma busca constante de aprimoramento, a fim de 

tornar o processo cada vez mais direcionado aos usuários, e de modo a contribuir 

para que a tecnologia favoreça o bom desempenho da instituição pública junto à 

sociedade, possibilitando um reconhecimento da memória social, da história e da 

própria sociedade onde vivemos.  

 

Neste primeiro momento, conforme já mencionado, o Repositório Legatum já pode 

reunir e divulgar representações de acervos arquivísticos audiovisuais produzidos ou 

custodiados no âmbito público dos países que possuem como idioma oficial o 

português, espanhol, catalão, galego, romeno, francês e italiano. No momento 

trabalhamos ainda apenas com instituições de idioma português do Brasil.  O 

objetivo é identificar e descrever, ou obter a descrição, das instituições públicas de 

custódia e dos respectivos acervos audiovisuais. A reunião desses elementos 

deverá permitir uma visão diferenciada desta produção documental, permitindo que 

novos esforços de conhecimento sejam realizados. O Repositório Legatum é uma 

experiência técnica, aproveitando os avanços recentes da tecnologia da informação 

aplicada aos acervos permanentes. Também é produto de uma iniciativa de reflexão 
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sobre a informação, a cultura, a representação, um passo de convergência empírica 

que ao mesmo tempo oferece um produto de utilidade ao pesquisador interessado 

em acessar informações sobre a documentação cuja natureza e características 

atendem ao escopo do repositório.  

 

Figura 1: Tela do Repositório Legatum – Sonus et Imago, no idioma português 

 

       Fonte: http://www.legatum.ufba.br 

 

Além do AtoM, reservado à descrição e ao acesso remoto arquivísticos, já estamos 

fazendo os primeiros movimentos de adoção do sistema dedicado especificamente 

aos metadados de preservação, incorporando também ao Legatum outro software 

livre, o Archivematica19, destinado à preservação digital, também recomendado pelo 

ICA e pelo Arquivo Nacional do Brasil.  

 

Com recursos da bolsa PDS suprimos a necessidade de aquisição de um 

computador (servidor) adequado ao trabalho experimental, comprando um servidor 

Dell Power Edge T130 destinado ao ambiente do Archivematica, cuja versão 

inicialmente instalada foi a 1.5.x, sempre necessitando de atualizações. O servidor 

está locado fisicamente na STI-UFBA, estando conectado aos ambientes de 

segurança, de backup e de rede da UFBA. O servidor roda com sistema operacional 

Linux Ubuntu Server 14.04.5. Suas principais características são: Processador Intel® 

                                                 
19 Cf. <https://ww.archivematica.org/en/>. 
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Xeon® E3-1220 v5 de 3 GHz, cache de 8 M, 4C/4T, turbo (80 W), RAID 1, 

H330/H730 para SAS/SATA + Memória de 8GB UDIMM,2133MT/s,ECC,BCC +  1TB 

7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive.20 

 

Nesta ação temos o apoio fundamental da STI-UFBA. Consideramos também 

fundamentais, para a reflexão e ação em torno do Legatum, bem como para sua 

consolidação e difusão, os apoios do Arquivo Nacional e do Conselho Nacional de 

Arquivos (órgãos do Ministério da Justiça), da VídeoSaúde Distribuidora do Instituto 

de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (VSD-ICICT, 

órgão da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde), e do Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), bem como de sua  Rede Brasileira 

de Serviços de Preservação Digital – Rede Cariniana21.  

 

A TV UFBA, também, passou, recentemente (em meados de novembro de 2017, já 

quando o estágio PDS havia se encerrado), a colaborar efetivamente na pesquisa, já 

que anteriormente a equipe da pesquisa do Grupo CRIDI apenas tinha procedido a 

algumas  transferências de arquivos audiovisuais, num total experimental de 116 

(cento e dezesseis) arquivos de vídeo, como se pode verificar na Figura 2, que 

estavam disponíveis em outro ambiente, privado, o Youtube, de forma que agora 

poderemos pensar cooperativamente sobre como melhor proceder com o acervo 

audiovisual público produzido pela TV UFBA, já que no caso do Youtube o uso é 

limitado ao acesso a versões de baixa qualidade, apenas para acesso, e não 

visando à preservação digital dos originais audiovisuais nato-digitais e daqueles 

formatos em suportes analógicos que eventualmente tenham sido ou venham a ser 

convertidos para o formato digital.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Com o equipamento (ao custo promocional de R$ 5.090,00, excelente, já que poderia custar o dobro fora da 
superoferta relâmpago da data da aquisição, que não podíamos perder), adquirimos ainda um ano de ProSupport 
com atendimento telefônico 24 horas e no local no próximo dia útil. 
21 Cf. <http://cariniana.ibict.br/>. 
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Figura 2: Tela parcial referente a vídeos da TV UFBA no Repositório Legatum 

 
                Fonte: http://www.legatum.ufba.br 

Novas instituições (totalizando agora 28 descrições de instituições), como se pode 

verificar parcialmente na Figura 3 (página seguinte), também foram inseridas no 

ambiente do Legatum, com as devidas descrições relativas a seus perfis 

institucionais, mas ainda sem acesso a seus arquivos de vídeo. As conversações 

continuam para que o maior número de instituições possível passe a fazer parte 

deste grupo cooperativo na pesquisa, beneficiando-se, certamente, no futuro 

próximo, de um ambiente compartilhado a bem do Serviço Público e da preservação 

de seu patrimônio audiovisual. 

 
Figura 3: Tela parcial referente a instituições cujos perfis já estão descritos no 

Repositório Legatum 

 

                Fonte: http://www.legatum.ufba.br 



 35 

 

O Apêndice 14 traz mais elementos para o esclarecimento sobre as instituições 

externas e(ou) setores da UFBA com os quais estamos em constante contato. 

 

3 DOS RESULTADOS PLANEJADOS NO PROJETO E DAQUELES REALIZADOS 

DURANTE O ESTÁGIO PDS  

 

No projeto de pesquisa de pós-doutoramento, executado durante 12 (doze) meses, 

indicamos os resultados que esperávamos atingir. Ao longo deste Relatório Técnico 

já comentamos (em seções e subseções anteriores) alguns aspectos que nos 

permitiram esclarecer como procedemos quando objetivos e metas não puderam ser 

atingidos. Portanto, não repetiremos estes elementos aqui. A seguir, indicamos cada 

um dos resultados que esperávamos alcançar originalmente: 

 

 “Estabelecimento de condições básicas de cooperação aos relacionamentos 

interinstitucionais em torno da consolidação do Legatum”: 

 Resultado planejado alcançado, especialmente com as visitas 

realizadas, com a criação de listas institucionais de comunicação nos 

sistemas de listas da STI-UFBA e com o encaminhamento de Acordos 

de Cooperação Técnica iniciais, que poderão, no futuro próximo, 

tornar-se o embrião de um efetivo convênio interinstitucional, com 

adequada destinação de recursos orçamentários já em sua origem; 

 “Compartilhamento, difusão, publicação dos resultados da pesquisa nas 

esferas técnico-profissionais, na extensão científica e cultural, no ensino de 

graduação e de pós-graduação, visando ao estímulo do interesse pela 

pesquisa sobre o tema”: 

 Resultado planejado alcançado, conforme já exposto anteriormente no 

Relatório, com um pôster (tipo de modalidade de texto de 7 páginas); 

dois pôsteres gráficos expositivos; um resumo expandido; cinco 

resumos; além de dez comunicações orais em eventos; 

 Investimentos básicos foram feitos para a formação de estudante de 

graduação (de baixa renda), membro do grupo de pesquisa, concluinte 

do curso de Arquivologia (UFBA-ICI), bolsista PIBIC-UFBA-CNPq 

(2016-2017), que já apresenta perfil promissor de futura pesquisadora 
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dedicada (já pensava no mestrado enquanto fazia seu TCC de 

graduação), propiciando-lhe a participação em dois relevantes 

workshops sobre preservação audiovisual, um no Arquivo Nacional, no 

Rio de Janeiro, e um no Centro de Documentação da TV Cultura, em 

São Paulo, na Fundação Padre Anchieta; 

 Atuação na formação de novos pesquisadores no campo da 

preservação digital de documentação audiovisual, durante o estágio 

PDS, quando mantivemos ou recebemos orientandos de mestrado e 

de doutorado, totalizando 11 (onze) trabalhos acadêmicos 

correlacionados ao tema da pesquisa (cinco deles ainda em 

andamento): duas dissertações de mestrado em andamento, três teses 

de doutorado em andamento, uma dissertação de mestrado concluída, 

quatro Planos de Trabalho de Iniciação Científica concluídos e um 

Plano de Atividades de Apoio à Pesquisa de Nível Superior concluído; 

 “Publicação de um artigo científico em periódico nacional de elevado padrão 

Qualis”: 

 Resultado planejado não alcançado, mas com ações de compensação 

muito satisfatórias, confome já exposto anteriormente no Relatório, 

com um capítulo de livro internacional (lançado mundialmente, no 

idioma inglês, pelo International Centre for the Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM); e uma 

traduação (em equipe) do Guia de Arquivamento de Vídeo para 

Ativistas; 

 “Publicação de pelo menos uma comunicação escrita em evento 

extensionista”: 

 Resultado planejado alcançado com grande margem acima do 

estimado originalmente, com quatro comunicações escritas completas 

(uma delas em espanhol, mas ainda no prelo); 

 “Realização de pelo menos duas palestras sobre a pesquisa em andamento e 

seus resultados”: 

 Resultado planejado alcançado, com relevante margem acima do 

estimado originalmente, com três palestras, uma conferência e uma 

breve apresentação oral; 

 “Relato detalhado da pesquisa realizada em estágio pós-doutoral”: 
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 Resultado planejado alcançado com a submissão deste Relatório 

Técnico nos sistemas do CNPq, no prazo previsto; 

 “Ampla divulgação do Relatório [Técnico] do Estágio Pós-Doutoral”: 

 Resultado planejado deverá aguardar a aprovação do CNPq para que 

seja alcançado, mas o Relatório já foi encaminhado para a Supervisão 

e para o IBICT; 

 Um Simpósio, previsto para março de 2018, está sendo idealizado para 

ser realizado (como indicado no item “e” da subseção 1.4, a seguir) nas 

duas cidades das instituições corresponsáveis pelo Estágio PDS: Rio 

de Janeiro (onde está localizado o Departamento de Ensino e 

Pesquisa do IBICT) e Salvador (onde se localiza o Instituto de Ciência 

da Informação da UFBA). 

 

3.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO EXECUTADO DURANTE O 

ESTÁGIO PDS  

 
 

Inicialmente é importante procurar demonstrar a contribuição e a importância da 

pesquisa realizada durante o Estágio PDS para a instituição aonde foi executada, o 

IBICT, cuja missão é a de “promover a competência, o desenvolvimento de recursos 

e a infraestrutura de informação em ciência e tecnologia para a produção, 

socialização e integração do conhecimento científico e tecnológico” (IBICT, 2012). 

 

Tradicional instituto do país, há décadas formando pesquisadores na área da ciência 

da Informação, em níveis de mestrado e de doutorado, o IBICT também se beneficia 

dos resultados da pesquisa que tem como objeto de investigação os acervos digitais 

audiovisuais públicos e sua preservação digital. Se atentamos para a missão do 

instituto, beneficiar-se dos resultados de uma pesquisa significa não somente reunir 

elementos que lhe permitam agir para que sua missão seja cumprida no âmbito do 

que realiza mas especialmente também no âmbito daquilo que permite realizar, e 

este é o caso. Numa parceria com o IBICT, atuando-se no sentido da socialização e 

da integração do conhecimento científico e tecnológico, os impactos dos resultados 

alcançados na realização do Estágio PDS (cuja pesquisa, na verdade, continua em 

andamento no escopo mais amplo da investigação) permitem ao próprio IBICT atuar 
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na promoção, uso, consolidação, integração interinstitucional do Repositório 

Legatum, visando ao trabalho cooperativo que trará ainda maiores avanços para o 

estado da arte na área do conhecimento da preservação digital e acesso remoto 

confiável ao patrimônio público audiovisual. Trata-se de uma linha de ação que 

ainda não está efetivamente constituída nas universidades e outros centros de 

pesquisa do país (há uma certa confusão entre ‘segurança da informação’ e 

‘preservação digital de acervos’). Em muitos outros países do mundo, mesmo os 

mais desenvolvidos, esta temática também tem sido fruto de inúmeros eventos 

internacionais e pesquisas e operacionalizações cooperativas, especialmente no que 

se refere à preservação digital do patrimônio audiovisual, na sua forma natodigital ou 

na forma resultante de procedimentos de conversão digital adequadamente 

conduzidos, concentrando esforços de preservação já desde o início da produção de 

versões representantes digitais de itens/documentos/acervos analógicos. Com o 

interesse do IBICT pela pesquisa, com o apoio que recebemos e com os 

encaminhamentos já iniciados nas semanas finais da realização do estágio, com 

relação à continuidade das ações administrativas fundamentais, para que a pesquisa 

também possa continuar atraindo o interesse e a participação efetiva multi e 

interinstitucional, estamos certos de que podemos manter nossas expectativas. 

Especialmente quando consideramos que um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) 

já foi objeto de conversações, em reunião formal, com a representante da Direção 

do IBICT, vemos que os próximos passos, até a efetiva conclusão da Fase 3 de 3 da 

pesquisa (em fevereiro de 2019), são perfeitamente plausíveis no sentido de termos, 

no IBICT, a instituição que no futuro próximo (com base em ACT formal) assumirá, 

por sugestão da própria supervisora do estágio PDS e da representante da Direção 

do IBICT, corresponsabilidades do tipo: dar acolhimento à ideia na instituição IBICT 

como um todo; dar visibilidade ao Repositório Legatum;; atentar para as políticas 

necessárias ao empreendimento; atuar na articulação das instituições envolvidas e 

promover a integração entre elas. 

 

Trata-se de uma troca/produção de conhecimentos que, advinda originalmente de 

uma universidade pública federal, beneficia amplamente tanto a sua origem (o ICI-

UFBA) como o seu destino (o IBICT), mas também a todas instituições parceiras da 

pesquisa e, especialmente, a população de usuários/consulentes destes acervos 

audiovisuais públicos que tanto interesse vem provocando em todos as sociedades, 
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seja para a aquisição de conhecimentos, para o entretenimento, seja para a 

memória pessoal ou institucional, e para a comprovação de fatos e de necessidades 

de justiça, em muitos casos, já que devidamente preservados, digitalmente, de 

acordo com normas internacionais, os aquivos de vídeo podem ser utilizados como 

prova jurídica. Nestes termos, em breve, esperamos, o IBICT desempenhará um 

importante papel interinstitucional que a pesquisa realizada descortina, no sentido de 

se estabelecer de fato e de direito um ambiente digital cooperativo, multiinstitucional, 

público, de preservação digital e de acesso remoto confiáveis para os acervos 

audiovisuais públicos.  

 

Complementarmente, os resultados do trabalho desenvolvido durante o Estágio PDS 

têm contribuído efetivamente na ampliação do interesse de jovens estudantes e 

pesquisadores, e também de técnicos da área, na formação especializada no campo 

da preservação audiovisual digital, favorecendo a academia, os setores de serviços 

e as instituições detentoras de acervos audiovisuais. Muitos jovens já passaram a 

desenvolver seus trabalhos de conclusão de curso, seja na graduação, nas 

dissertações de mestrado ou nas teses de doutorado, tendo como tema o patrimônio 

audiovisual, em diferentes viéses, como a digitalização, a segurança, o acesso, a 

preservação, como podemos observar no Apêndice 4 deste Relatório Técnico. 

 

Da mesma forma, a pesquisa realizada durante o Estágio PDS trouxe muitas 

oportunidades de difusão e de transferência de conhecimento, como também vimos 

neste Relatório, ao estarmos presentes em diversos eventos de extensão, aonde 

sempre ocorrem aproximações, despertar de interesses, questões para o 

aperfeiçoamento da pesquisa, e especialmente vontade de fazer parte de ações 

colaborativas da parte das instituições, atividades sempre complexas, pela escassez 

de experiências concretas formais em ações cooperativas interinsticuionais com 

acervos audiovisuais no Brasil. E é aqui que a contribuição da pesquisa amplia a 

difusão de resultados e a transferência do conhecimento, onde uma instituição não 

apenas recebe conhecimento novo como compartilha o conhecimento que de sua 

parte já desenvolveu ou adquiriu. Todos se beneficiam, e as instituições de custódia 

do patrimônio audiovisual digital (ou, necessariamente, tornado digital para as 

gerações do futuro) podem vislumbrar a possibilidade da maior permanência dos 

acervos, para nosso acesso contínuo, pelo maior tempo possível, ou infinitamente, 



 40 

desde que com o conhecimento adquirido se possa cumprir o que se exige para o 

maior tempo possível de existência de um acervo digital. Para isso, o papel do IBICT 

e da UFBA, em efetiva parceria, mas também de todas as instituições parceiras 

nesta rede de salvaguarda do patrimônio audiovisual, deve ser quase o de militantes 

ativistas pela causa da memória das imagens em movimento e dos documentos a 

elas associados nos acervos. Certamente, e muito especialmente com a 

participação efetiva do IBICT, a pesquisa desenvovilda no Estágio PDS, e sua 

continuidade, promoverão a inovação de posturas, de produtos, de processos e de  

políticas públicas relativas ao patrimônio audiovisual público. 

 
4 COMPROMISSOS, PERSPECTIVAS, EXPECTATIVAS  

 

Destacamos, sempre, em todos os eventos de que participamos para a divulgação 

da pesquisa: teremos que agir muito ativamente na sensibilização das instituições 

para aderir à proposta, e neste sentido o esforço interinstitucional, com a maestria 

que caracteriza o IBICT, parece-nos ser o mais importante caminho para o sucesso 

no percurso de dificuldades que enfrentaremos (não só externamente, nos países 

cujos idiomas de origem latina incorporamos em nossa proposta) internamente, nos 

diferentes estados do Brasil, já que este tipo de ação colaborativa ainda não tem 

muitas experiências entre as instituições, especialmente no que se refere a acervos 

audiovisuais, sempre com muitas particularidades específicas. E talvez esteja aí um 

dos mais interessantes pontos de originalidade do trabalho já realizado até aqui com 

este projeto (ainda em execução): uma quebra de paradigma no relacionamento 

interinstitucional remoto, trazendo benefícios e reunindo esforços por intermédio de 

um grupo de pesquisa em busca de parcerias para a salvaguarda e preservação do 

patrimônio audiovisual digital público internacional.  

 

Assim, como vimos neste Relatório, acordos de cooperação já foram estabelecidos, 

outros estão em franca tramitação, outros permanecem em análises, e este é nosso 

principal  compromisso, mas também nossa mais estimulante expectativa: trazer as 

instituições detentoras de acervo audiovisual para a experiência do Repositório 

Legatum, de forma a podermos cooperativamente aperfeiçoá-lo e consolidá-lo, com 

a ajuda do IBICT e o interesse institucional pelo bem comum de nosso patrimônio 

documental de imagens em movimento. As perspectivas de vermos nosso 
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patrimônio audiovisual em estado de salvaguarda (as políticas) e de preservação (os 

procedimentos técnicos) tem, lentamente, sido contempladas, com o debate sendo 

ampliado em todas as regiões do Brasil, especialmente com a ação da Associação 

Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA). Mas o debate não basta... Temos 

que somar ainda muitos outros esforços: o IBICT e as instituições que pouco a 

pouco tornam-se parceiras formais neste projeto, como a Coordenação de 

Processamento e Preservação do Acervo do Arquivo Nacional e a VídeoSaúde 

Distribuidora, do Instituto de Comunicação em Ciência e Tecnologia, da Fundação 

Oswaldo Cruz, são a prova de que estamos no rumo certo da pesquisa que visa à 

cooperação para alcançarmos a coalisão interinstitucional necessária para a longa 

permanência de nosso acervo público de imagens em movimento. 

 

Os encaminhamentos que já resultaram em tramitações, seja de análises ainda 

intermediárias, seja de quase conclusão da elaboração de acordos de cooperação, 

trazem grande estímulo, como é caso junto à TV UFBA, ao Laboratório de 

Audiovisual da Faculdade de Comunicação da UFBA, ao Laboratório de Estudos do 

Discurso, Imagem e Som do Museu nacional (Forum de Ciência e Cultura, UFRJ) e 

junto à Coordenação de Arquivo da Câmara dos Deputados. Seguimos trabalhando. 
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APÊNDICE 2 
 

TEXTO DE EMAIL UTILIZADO (EM SUBSTITUIÇÃO À ENTREVISTA 
INICIALMENTE PREVISTA) COMO INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO 

EXTENSIVA NA COLETA DE DADOS SOBRE PERCEPÇÃO ACERCA DE 
PERFIS PROFISSIONAIS E RECURSOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS PARA A 

CONSOLIDAÇÃO DO REPOSITÓRIO LEGATUM 
 
ASSUNTO: TEXTO ENVIADO A ENDEREÇOS DE EMAILS INSTITUIÇÕES, DE 
PESQUISADORES E OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CAMPO DA 
PRESERVAÇÃO AUDIOVISUAL  
OBJETIVO: COLETAR DADOS SOBRE A PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS E 
INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DA PRESERVAÇÃO AUDIOVISUAL 
SOBRE O QUE É ESSENCIAL EM TERMOS DE RECURSOS HUMANOS (PERFIS 
PROFISIONAIS), TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO 
REPOSITÓRIO LEGATUM 
ALCANCE: RECEBEMOS RETORNO DE 23 RESPOSTAS, ELABORADAS, NO 
ENTANTO, POR 32 RESPONDENTES (ALGUNS QUESTIONÁRIOS FORAM 
RESPONDIDOS POR MAIS DE UM COLEBAORADOR SIMULTANEAMENTE) 
 
TEXTO ENVIADO POR EMAIL, EM SUBSTITUIÇÃO À ENTREVISTA 
INICIALMENTE PREVISTA: 
 
Caros colegas, 
Gostaria imenso de poder contar com a colaboração de vocês, caso encontrem 
tempo e disposição até o dia 20 de outubro de 2017, para me responderem três 
questões que me são muito importantes, relativas a um estágio pós-doutoral-sênior 
que estou encerrando aqui no Rio de Janeiro, no IBICT, com suporte financeiro do 
CNPq.  
Trata-se da pesquisa intitulada “Iniciativa Legatum: um modelo arquivístico de 
preservação digital do patrimônio audiovisual custodiado por instituições 
brasileiras e de outros países de idiomas de origem latina”, que já é do 
conhecimento de muitos de vocês.  
Não haverá citação nominal aos respondentes junto a eventuais referências que eu 
venha a fazer relativas às respostas que eu tiver a felicidade de receber, mas todos 
os respondentes terão seus nomes registrados em relatório ao CNPq, como 
colaboradores da pesquisa, e receberão cópia digital do referido relatório, que 
deverá estar finalizado até 31 de dezembro de 2017 para submissão ao CNPq, que 
ao finalizar a avaliação me permitirá compartilhar com todos os colaboradores. 
Estimarei imensamente a participação de todos que puderem ajudar-me nesta ação. 
Os que quiserem conhecer melhor ou relembrar nossas ações neste projeto, podem 
visitar os sites de nosso grupo de pesquisa, o Grupo de Estudos sobre Cultura, 
Representação e Informação Digitais (CRIDI), em www.cridi.ufba.br, de nossa 
Iniciativa Legatum, em www.legatum.ufba.br/web, e nosso principal produto, o 
Repositório Legatum – Sonus et Imago, em www.legatum-si.net, um repositório 
cooperativo, coletivo, multilíngue, reunindo acervos de instituições públicas, que visa 
à preservação digital e ao acesso remoto a acervos audiovisuais de diferentes 
instituições, num mesmo ambiente digital, em versão beta, em constante 
aperfeiçoamento e evolução, com conclusão prevista para fevereiro de 2019.  
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As três questões cujas respostas eu preciso receber até o dia 20 de outubro de 
2017 são as seguintes: 
QUESTÃO 1: Que perfis profissionais considera essenciais para que uma 
proposta como a do Repositório Legatum encontre o caminho de sua consolidação e 
uso na esfera pública? 
QUESTÃO 2: Considere a expressão “recursos técnicos” como demonstrações 
resultantes da inteligência humana, ou seja, um instrumento, um conhecimento, um 
método, que permita, por exemplo, controlar as forças da natureza de alguma 
maneira (uma tecnologia já seria uma técnica avançada, resultante da aplicação do 
conhecimento científico. Por exemplo: um arco e flecha é uma técnica; um software 
que auxilia no cálculo do posicionamento do arco para que a flecha atinja o centro 
do alvo é uma tecnologia). Que recursos técnicos considera essenciais para que 
uma proposta como a do Repositório Legatum encontre o caminho de sua 
consolidação e uso na esfera pública? 
QUESTÃO 3: Considere a expressão “recursos tecnológicos” como uma técnica 
avançada, resultante da aplicação do conhecimento científico (por exemplo: um arco 
e flecha é uma técnica; um software que auxilia no cálculo do posicionamento do 
arco para que a flecha atinja o centro do alvo é uma tecnologia). Que recursos 
tecnológicos considera essenciais para que uma proposta como a do Repositório 
Legatum encontre o caminho de sua consolidação e uso na esfera pública? 
 
Meu sincero agradecimento a todos os que puderem participar com seu 
conhecimento, colaboração e sensibilidade. 
Cordialmente, 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva, Dr. Ci.Info. 
Professor Titular / Pesquisador CNPq (PQ2) 
Instituto de Ciência da Informação 
Universidade Federal da Bahia 
http://lattes.cnpq.br/6376683794840711 
rubensri@ufba.br 
www.cridi.ufba.br  
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APÊNDICE 3 
 

PUBLICAÇÕES DECORRENTES E(OU) ASSOCIADAS AO PROJETO DE 
PESQUISA DESENVOLVIDO REALIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO 

ESTÁGIO PDS 
 

A seguir, referimos as publicações e outras formas de divulgação da pesquisa 

realizada durante o estágio PDS. No total, publicamos/apresentamos em coautorias:  

 01 guia (traduzido do inglês para o português);  

 01 capítulo de livro internacional (em inglês);  

 01 artigo (em revista periódica de divulgação e difusão do evento Arquivo em 

Cartaz, promovido pelo Arquivo Nacional);  

 04 comunicações escritas completas (uma delas em espanhol, mas ainda no 

prelo);  

 01 pôster (tipo de modalidade de texto de 7 páginas); 

 02 pôsteres gráficos expositivos;  

 01 resumo expandido;  

 05 resumos;  

 10 comunicações orais em eventos. 

 

PUBLICAÇÕES 

 
BYINGTON, Maria; DREER, Marco (coords.); CALADO, Igor; STOCK, E.; PARRA, 
A.; SILVA, Rubens R.G.  Guia de Arquivamento de Vídeo para Ativistas. [s.l.]: 
ABPA/WITNESS, 2017. Versão para o português a partir de: GRACE, L.; NG, Y. 
Activists’ Guide to Archiving Video. New York: WITNESS / Creative Commons, 2017. 
Disponível em: https://portugues.witness.org/portfolio_page/guia-de-arquivamento-
de-video-para-ativistas/. 
 
CONCEIÇÃO, Tamires N. (doutoranda PPGCI-UFBA); SILVA, Rubens R.G. 
Informação audiodescritiva e tecnologia audiovisual: um olhar da ciência da 
informação. Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 
- ENANCIB 2017, Marília, 23 a 27 de outubro de 2017, comunicação oral e escrita, 
21 fl. 
 
_______. Informação audiodescritiva e tecnologia audiovisual: uma questão 
interdisciplinar da ciência da informação? Anais do Encontro Nacional de Ensino 
e Pesquisa em Informação - CINFORM 2017, Salvador, 11 a 15 de setembro de 
2017, comunicação oral e escrita, 10 fl. 
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_______. Informação audiodescritiva e tecnologia audiovisual: uma perspectiva da 
ciência da informação. Caderno de Resumos do Congresso UFBA 2017 – 
Pesquisa, Ensino e Extensão, Salvador, 16 a 18 de outubro de 2017, resumo e 
comunicação oral, p.1099. 
 
_______. A tecnologia audiovisual através da informação audiodescritiva: uma 
análise da ciência da informação. Ciência, Tecnologia, Inovação  e Cultura no 
Recôncavo da Bahia - RECONCITEC 2017, Cruz das Almas, Bahia, 30 de maio a 2 
de junho de 2017, resumo, comunicação oral e pôster expositivo. 
 
FERREIRA, Flávia C.C. (doutoranda PPGCI-UFBA); SILVA, Rubens R.G.  
Salvaguarda e preservação de conteúdos informacionais digitais segundo a 
legislação arquivística. Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em 
Informação - CINFORM 2017, Salvador, 11 a 15 de setembro de 2017, 
comunicação oral e escrita, 15 fl. 
 
_______. Preservação, salvaguarda da informação pública e repositórios digitais: 
noções em pauta. IV Workshop de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 
Porto, Portugal, 25 de setembro de 2017, resumo expandido e comunicação oral, 4 
fl. 
 
_______. Os sentidos e os significados do termo preservação. Caderno de 
Resumos do Congresso UFBA 2017 – Pesquisa, Ensino e Extensão, Salvador, 
16 a 18 de outubro de 2017, resumo e comunicação oral, p.1099. 
 
_______. O conceito de preservação: enfoques interpretativos no campo da ciência 
da informação. Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação - ENANCIB 2017, Marília, 23 a 27 de outubro de 2017, comunicação 
oral e pôster, 11 fl. 
 
MASCARENHAS, Illana M.O. (estudante de Direito, DIR-UFBA, bolsista PIBIC-
UFBA); OLIVEIRA, Albano; SILVA, Rubens R.G. Acesso remoto a acervos 
audiovisuais. Caderno de Resumos do Congresso UFBA 2017 – Pesquisa, 
Ensino e Extensão, Salvador, 16 a 18 de outubro de 2017, resumo e comunicação 
oral, p.343. 
 
MENDES, Emanuela (estudante de Arquivologia ICI-UFBA, bolsista PIBIC-UFBA-
CNPq); OLIVEIRA, Albano; SILVA, Rubens R.G. 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. Caderno de 
Resumos do Congresso UFBA 2017 – Pesquisa, Ensino e Extensão, Salvador, 
16 a 18 de outubro de 2017, resumo e comunicação oral, p.348-349. 
 
SILVA, Rubens R. G. et alii. Audiovisual heritage in Brazilian Institutions and other 
Latin origin language institutions: Challenges and alternatives to a Brazilian 
experiment of remote access. In: ICCROM/SOIMA (Orgs.) Unlocking Sound and 
Image Collections. Roma / Bruxelas: ICCROM, KIKIRPA, 2017, capítulo de livro, p. 
101-107. 
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_______. Iniciativa Legatum: Atualizando a pesquisa e o Repositório Legatum Sonus 
et Imago. Anais do V Encontro da Rede de Serviços de Preservação Digital 
Cariniana / III SINPRED – Seminário Internacional de Preservação Digital, 
Brasília, 3 a 5 de maio de 2017, pôster expositivo. Disponível em: 
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ah
UKEwiK0NrKnYLWAhVI8mMKHbX1BjcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fcariniana.
ibict.br%2Findex.php%2Fpublicacoes%2Fitem%2Fdownload%2F179_63c4ea909fba
df6eca65eb420ea23406&usg=AFQjCNE8GL7XSrIEEK3dv4XInBpTkei-og . Acesso 
em: 31ago2017 
 
_______. Salvaguarda e preservação digital do patrimônio audiovisual em 
instituições públicas no Brasil. Revista Arquivo em Cartaz, Arquivo Nacional, 2016, 
p.32-39. 
 
YEPES, A.L. et alii. Patrimonio sonoro y audiovisual universitario hispano-brasileño 
(UCM, UEx, UnB, UFBA): cine, prensa, radio, televisión, web social en archivos-
bibliotecas-centros de documentación. Anales del V Seminario Hispano Brasileño 
de Investigación en Información, Documentación y Sociedad, Facultad Ciencias 
de la Documentación de la Universidad Complutense, Madrid, 14 a 17 de noviembre 
de 2016, comunicação escrita (entre os coautores, no prelo). 
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APÊNDICE 4 

 

ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO EM ANDAMENTO E(OU) CONCLUÍDAS APÓS A 
SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE ESTÁGIO PDS AO CNPQ (EM ABRIL DE 2016) 
 

Listamos, a seguir, as atividades de orientação associadas à temática da pesquisa, 

ainda em andamento no período do estágio PDS, ou concluídas após o mês de abril 

de 2016, quando submetemos a proposta de estágio aprovada pelo CNPq. 

 

1 ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO DURANTE O ESTÁGIO PDS 

 

Para a apresentação das referências listadas nas subseções a seguir, optamos por 

adotar o padrão utilizado nos Currículos Lattes (um pouco diferente do padrão 

ABNT), acrescentando apenas um negritado ao título do trabalho acadêmico e 

alguma complementação relativa datações e eventuais bolsas.  

 

1.1 DISSERTAÇÕES DE MESTRADO  

 

1. Fabiana de Jesus Cerqueira. A inclusão da pessoa com deficiência visual 
sob a perspectiva da Ciência da Informação: Um estudo nas bibliotecas da 
UFRB. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da 
Informação (UFBA).  Início: 2016. 
 
2. Silvana Bastos Paula. Acesso digital ao patrimônio documental em seis 
instituições públicas de Salvador. Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Informação) - Instituto de Ciência da Informação (UFBA). Início: 2014. 
 

1.2 TESES DE DOUTORADO  

 

1. Flávia Catarino Conceição Ferreira. Salvaguarda, Preservação e Repositórios 
digitais: reflexões sobre os conceitos na área de Ciência da Informação. Tese 
(Doutorado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação (UFBA). 
Início: 2014. 
 
2. Fausta Joaquina Clarinda de Santana de Araújo Lima Lobo. Segurança da 
informação audiovisual digital. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - 
Instituto de Ciência da Informação (UFBA). Início: 2015 
 
3. Tamires Neves Conceição. Informação Audiodescritiva e a Preservação 
Digital: Uma Análise do Diálogo entre a Ciência da Informação e a 
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Audiodescrição. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência 
da Informação (UFBA), bolsista CAPES. Início: 2017. 
 

2 ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS DURANTE O ESTÁGIO PDS 

 

Também aqui, para a apresentação das referências listadas nas subseções a seguir, 

optamos por adotar o mesmo padrão utilizado nos Currículos Lattes (um pouco 

diferente do padrão ABNT), acrescentando apenas um negritado ao título do 

trabalho acadêmico e alguma complementação relativa datações e eventuais bolsas. 

 

2.1 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

 

1. Tamires Neves Conceição. A tecnologia audiovisual através da informação 
audiodescritiva: uma perspectiva da Ciência da Informação. Dissertação 
(Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação (UFBA), 
bolsista CAPES. Defesa realizada em 2017. 
 

2.2 INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

1. Thaise Menezes de Oliveira. PT1- Conversão Digital de Acervos Audiovisuais 
em Instituições Públicas de Salvador (Etapa 3/3 - Fase 2/3 do projeto original). 
Iniciação científica (Graduanda em Direito) – Faculdade de Direito (UFBA), bolsista 
PIBIC-UFBA-CNPq. Concluída em 2016. 
 
2. Cíntia de Figueirêdo García. PT6 - Plano de Atividades de bolsista IC do 
Projeto PQ2. Iniciação científica (Graduanda em Biblioteconomia) - Instituto de 
Ciência da Informação (UFBA), bolsista CNPq-IC. Concluída em 2016. 
 
3. Illana de Brito Mascarenhas Oliveira. Acesso remoto a acervos audiovisuais 
em instituições públicas. Iniciação Científica. (Graduanda em Direito) – Faculdade 
de Direito (UFBA), bolsista PIBIC-UFBA-CNPq. Concluída em 2016. Permanece 
como voluntária na equipe da pesquisa. 
 
4. Emanuela Mendes Andrade. PT1 – Preservação digital de acervos 
audiovisuais (Etapa 1 de 3, da Fase 3 de 3). Iniciação Científica. (Graduanda em 
Arquivologia) –  Instituto de Ciência da Informação (UFBA), bolsista PIBIC-UFBA-
CNPq. Concluída em 2017. Permanece como voluntária na equipe da pesquisa. 
 
2.3 ORIENTAÇÃO DE OUTRA NATUREZA (APOIO TÉCNICO À PESQUISA) 

 

1. João Ricardo Chagas dos Santos. PT0 - Plano de Atividades de bolsista NS do 
Projeto PQ2. Orientação de outra natureza. Instituto de Ciência da Informação 
(UFBA), bolsista CNPq-AT-NS. Concluída em 2016. 
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APÊNDICE 5 
 

AUTORES COM ABORDAGEM DIALÉTICO MATERIALISTA (DE CUNHO 
MARXIANO / MARXISTA) LIDOS DURANTE O ESTÁGIO PDS VISANDO-SE AO 

APERFEIÇOAMENTO DE NOSSO MÉTODO DE ABORDAGEM  
 
A seguir, em duas subseções (1. Autores lidos [que adotam a abordagem dialético 
materialista]; e 2. Outros títulos selecionados de viés dialético materialista [mas 
ainda não lidos]), listamos os títulos produzidos por autores que adotam o viés da 
abordagem dialético materialista (que vimos adotando em nossas pesquisas desde a 
fase de graduação em História) e que foram lidos durante o Estágio PDS. Listamos, 
ainda, aqueles títulos que foram selecionados, mas que ainda serão estudados ao 
longo da pesquisa. Em breve tentaremos (com a ajuda de bolsistas PIBIC, se 
possível, se formos contemplados no pleito) organizar todos os títulos levantados 
durante a pesquisa (não somente durante o Estágio PDS) e disponibilizá-los no site 
do Grupo CRIDI, em www.cridi.ufba.br. 
  
 
1   AUTORES LIDOS (que adotam a abordagem dialético materialista, e que já 
constam da bibliografia geral lida apresentada no Apêndice 1) 
 
AMORIM, Henrique. Tempo de Trabalho e Luta de Classes. In: MARQUES, Rodrigo 
M. et alii (Orgs.). A Informação e o conhecimento sob as lentes do marxismo. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2014, p. 149-168. 
 
ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. A ciência da informação como ciência social. Revista 
Ci. Inf., Brasília, v32, n.3, p.21-27, set./dez.2003  
 
________. Pensamento marxista na arquivologia, na biblioteconomia, na museologia 
e na ciência da informação. In: MARQUES, Rodrigo M. et alii (Orgs.). A Informação 
e o conhecimento sob as lentes do marxismo. Rio de Janeiro: Garamond, 2014, 
p. 191-216. 
 
BIDET, Jacques. Notas sobre um Marx50 anos depois de Merleau-Ponty e de Harold 
Rosenberg. In: NÓVOA, Jorge (Org.). Incontornável Marx. Salvador/São Paulo: 
EDUFBA/UNESP, 2007, p.399-405.  
 
BOLAÑO, César; CASTRO FILHO, José G.C. Os limites à taylorização do trabalho 
na fase de concepção da produção de software. In: MARQUES, Rodrigo M. et alii 
(Orgs.). A Informação e o conhecimento sob as lentes do marxismo. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2014, p. 115-134. 
 
CÂMARA, Antônio da Silva. Marx e Hegel: A contribuição da dialética para o estudo 
da arte. In: NÓVOA, Jorge (Org.). Incontornável Marx. Salvador/São Paulo: 
EDUFBA/UNESP, 2007, p.369-387.  
 
CHAUÍ, Marilena de Souza. Os trabalhos da memória. Apresentação. In: BOSI, 
Ecléa. Memória e Sociedade: Lembranças de velhos. São Paulo: T.A. Queiroz, 
1979, reimpressão 1983, p.XVII-XXXII. 
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CHEPTULIN,  Alexandre. A Dialética Materialista: Categorias e leis da dialética. 
São Paulo: Editora Alfa-Ômega, 2004, 354 p. (AINDA LENDO) 
 
DANTAS, Marcos. As rendas informacionais e a apropriação capitalista do  
trabalho científico e artístico. In: MARQUES, Rodrigo M. et alii (Orgs.). A 
Informação e o conhecimento sob as lentes do marxismo. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2014, p. 35-60. 
 
ENGELS, F. A “Contribuição à Crítica da Economia Política” de Karl Marx. In: Karl 
Marx e Friedrich Engels – Obras Escolhidas – Vol.1. São Paulo: Alfa-Ômega, s.d, 
p.3304-312. 
 
FROTA, Maria G.C. Movimentos sociais contemporâneos sob as lentes do 
marxismo. In: MARQUES, Rodrigo M. et alii (Orgs.). A Informação e o 
conhecimento sob as lentes do marxismo. Rio de Janeiro: Garamond, 2014, p. 
169- 190. 
 
HERSCOVICI, Alain. Trabalho, capital intangível e historicidade do valor:  
uma tentativa de defi nição do capitalismo imaterial. In: MARQUES, Rodrigo M. et alii 
(Orgs.). A Informação e o conhecimento sob as lentes do marxismo. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2014, p. 77-98. 
 
MARQUES, Rodrigo Moreno. Trabalho, informação e conhecimento: relendo Marx 
na era da informação. LOGEION: Filosofia da Informação, Rio de Janeiro, v.2, n.1, 
p.47-71, set.2015/fev.2016. 
 
MARQUES, Rodrigo M.; RASLAN, Filipe. Contribuições à crítica da era da 
informação e do conhecimento. In: MARQUES, Rodrigo M. et alii (Orgs.). A 
Informação e o conhecimento sob as lentes do marxismo. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2014, p. 9-22. 
 
MARX, K. Prefácio à “Contribuição à Crítica da Economia Política”. In: Karl Marx e 
Friedrich Engels – Obras Escolhidas – Vol.1. São Paulo: Alfa-Ômega, s.d, p.300-
303. 
 
MOURA, Mauro Castelo Branco de. Marx e o determinismo. In: NÓVOA, Jorge 
(Org.). Incontornável Marx. Salvador/São Paulo: EDUFBA/UNESP, 2007, p.389-
398. 
 
PERELMAN, Michael. Propriedade intelectual e a forma da mercadoria: novas  
dimensões na transferência legislada da mais-valia. In: MARQUES, Rodrigo M. et alii 
(Orgs.). A Informação e o conhecimento sob as lentes do marxismo. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2014, p. 99-114. 
 
PRADO, Eleutério F.S. Intelecto geral. In: MARQUES, Rodrigo M. et alii (Orgs.). A 
Informação e o conhecimento sob as lentes do marxismo. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2014, p. 23-34. 
 
REIS, Alcenir S. Informação e Educação no contexto da ECI/UFMG:  
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interlocuções históricas e contrapontos. In: MARQUES, Rodrigo M. et alii (Orgs.). A 
Informação e o conhecimento sob as lentes do marxismo. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2014, p. 217- 246. 
 
SOUZA JÚNIOR, Hormindo P. Acerca da perspectiva ontológica que matriza a 
Teoria Social Marxiana e a produção e reprodução social dos conhecimentos. In: 
MARQUES, Rodrigo M. et alii (Orgs.). A Informação e o conhecimento sob as 
lentes do marxismo. Rio de Janeiro: Garamond, 2014, p. 135-148. 
 
TAVARES, Rosilene H. Tecnologias da informação e comunicação: a lógica 
instrumental do acesso. In: MARQUES, Rodrigo M. et alii (Orgs.). A Informação e o 
conhecimento sob as lentes do marxismo. Rio de Janeiro: Garamond, 2014, p. 
61-76. 
 
VILLAR, Pierre. História marxista, história em construção. In: LE GOFF, J.; NORA, P. 
(Orgs). História: Novos problemas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1979, p.146-
178. 
 
YAMAMOTO, Oswaldo Hajime. Marx e o método. São Paulo: Ed. Moraes, 1994. 
 
 
2   OUTROS TÍTULOS SELECIONADOS DE VIÉS DIALÉTICO MATERIALISTA 
AINDA NÃO LIDOS (e que não constam da bibliografia apresentada no 
Apêndice 1) 
 
AQUINO, John. Questão de Método na Introdução a Crítica da Economia Política de 
1857 de Karl Marx. Revista Despierta, Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul, ano 02, n. 02, 2015, p. 39-54. 
 
MARQUES, Rodrigo M. Intelecto geral e polarização do conhecimento na era da 
informação: o Vale do Silício como exemplo. Tese (doutorado), Universidade 
Federal de Minas Gerais, Escola de Ciência da Informação, 2014, 254 f. 
 
MOSTAFA, Solange P. Ciência da Informação e sua relação com outras áreas. 
Palestra proferida em Marília, 15 de abril [s/d], Seminário Internacional [s.l.]. 
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Extensao/CEDHUM/texto03.pdf . 
Acesso em 06out2017. 
 
OLIVEIRA, Marcos B. Ciência: Força Produtiva ou Mercadoria? Crítica Marxista, n. 
21, 2005, p. 77-96. 
 
PRADO JÚNIOR, Caio. Teoria marxista do conhecimento e método dialético 
materialista. [1973], 38 fl. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/discurso/article/download/37760/40487 . Acesso em 
06out2017. 
 
PERISSINOTTO, Renato. Marxismo e Ciência Social: Um balanço crítico do 
marxismo analítico. Revista Brasileira de Ciências Sociais – RBCS, v. 25, n. 73, 
jun. 2010, p. 113-128. 
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SANTOS, Cláudio E.F.; VIANA, Marta L.D. A teoria do professor reflexivo: os 
equívocos da identidade entre ensino e pesquisa na formação docente. Germinal: 
Marxismo e Educação em Debate, Londrina, v. 3, n. 2, p. 71-80, dez. 2011 
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APÊNDICE 6 
 

EVENTOS SOBRE A TEMÁTICA DO PATRIMÔNIO AUDIOVISUAL E SUA 
PRESERVAÇÃO DIGITAL SOBRE OS QUAIS TOMAMOS CONHECIMENTO 

(especialmente em listas profissionais e por email) DURANTE O ESTÁGIO PDS 
 
 
A seguir reunimos os 79 (setenta e nove) eventos/ações sobre os quais tivemos 

notícia, por email, em listas profissionais, em divulgações espontâneas, etc, durante 

o Estágio PDS. Não se trata, portanto, de uma listagem exaustiva. Embora de uma 

análise destes dados possam surgir ainda inúmeras questões e muitos possíveis 

caminhos a se adotar (e isso poderá receber maior atenção adiante, no percurso 

final da pesquisa, previsto para febereiro de 2019), o objetivo inicial principal de 

reunir dados básicos destes tipos de eventos aqui foi o de termos alguma fonte de 

consulta para conhecer que eventos importantes para a área do patrimônio 

audiovisual aconteceram ao longo de aproximadamente um ano (de novembro de 

2016 a dezembro de 2017). As comunicações/divulgações com as programações 

dos eventos foram mantidas para eventual consulta futura. 

 
 
 

País onde 
ocorre o 
evento 

Cidade da 
realização 
do evento 

Principal 
instituição 
promotora 

Data do evento Nome do evento 

Holanda Hilversum Nederlands 
Institute for Sound 
and Vision 

07 a 09/02/2018 
 
Inscrições até 
18/12/2017 
 
Convocatória 
em 
Outubro/2017 

Curso: 2018 Winter School for 
Audiovisual Archiving 
The three-day training session 
offers audiovisual collection 
managers the necessary 
knowledge and skills to 
implement or improve the 
digital preservation 
management of their 
audiovisual collections. 
 

EUA Washington National Museum 
of African 
American History 
and Culture 

Divulgação 
Outubro/2017 

The Great Migration Home 
Movie Project 
Digitizing African American 
Home Movies & Analog 
Audiovisual Media 

Brasil Rio de 
Janeiro 

Arquivo Nacional 04 a 13/12/2017 
 
Convocatória 
em 
Outubro/2017 

Arquivo em Cartaz 2017 
Video Instalação Memórias 
Afetivas 
Transformamos seu VHS em 
Digital 

Suíça Berna Memoriav 
Association pour 
la sauvegarde de 
la mémoire 

27/10/2017 Prix Memoriav: Le patrimoine 
audiovisuel sous les feux de 
la rampe 
Les institutions suisses 
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audiovisuelle 
suisse 
 

détentrices de médias 
audiovisuels sont 
toujours plus nombreuses à 
se mobiliser autour du 27 
octobre, Journée mondiale du 
patrimoine audiovisuel, afin 
de mettre en valeur leurs 
précieuses collections. 
Memoriav récompense 
symboliquement les initiatives 
les plus originales 

Suíça Berna Infoclio.ch 
& 
Memoriav 
Association pour 
la sauvegarde de 
la mémoire 
audiovisuelle 
suisse 

24/11/2017 
 
Convocatória 
em 
Outubro/2017 

Colloque infoclio « Histoire du 
son et ressources sonores” 
Le colloque s’interroge sur la 
signification du son en 
histoire, sur le travail des 
archives avec leurs fonds 
sonores, et sur les chances 
qu’offrent les technologies 
numériques pour la 
conservation et la diffusion 
des enregistrements sonores. 

Reino Unido Abingdon Preservica 16/11/2017 
 
Convocatória 
em 
Outubro/2017 

The Governance & 
Preservation of Long-Term 
Digital Information: Reasons 
to Act Now 

Brasil São Paulo ECA-USP 
Programa de PG 
em Meios e 
Processos 
Audiovisuais 

Até 03/12/2017 
 
Convocatória 
em 
Outubro/2017 

10a edição da Revista 
Movimento, dossiê “Tecnologia 
e Audiovisual”. 
 

Argentina Córdoba Universidad 
Complutense de 
Madrid  (UCM) 
& 
Universidad 
Nacional de 
Córdoba-
Argentina (UNC) 

19/02 a 
02/03/2018 
 
Convocatória 
em 
Outubro/2017 

Curso : Audiovisual en abierto 
en archivos, bibliotecas, 
centros-servicios de 
documentación y en 
comunicación social: 
propuesta de Red hispano-
argentina de patrimonio 
sonoro y audiovisual 

Brasil Brasília Agência Nacional 
do Cinema - 
ANCINE 

Até 
Novembro/2017 
 
Divulgação em 
Outubro/2017 

Aviso de Consulta Pública 
A Agência Nacional do 
Cinema - ANCINE - informa 
que se encontra em Consulta 
Pública a Notícia Regulatória 
sobre a revisão da 
regulamentação relativa à 
gestão de direitos de 
exploração econômica de 
projetos audiovisuais 
fomentados com recursos 
públicos federais e os critérios 
para fins de classificação de 
obras aptas a atender às 
obrigações de veiculação de 
conteúdo brasileiro 
estabelecidos na Lei n°. 
12.485/11. 

Brasil Rio de 
Janeiro 

Museu de 
Astronomia e 

13/11/2017 
 

Oficina Acervos 
Audiovisuais e Relatos em 
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Ciências Afins 
(MAST) 

Convocatória 
em 
Outubro/2017 

História Oral 

Colômbia Bogotá  
 Dirección de 
Cinematografía 
del Ministerio de 
Cultura  
& 
Sistema de 
Información Del 
Património 
Audiovisual  
& 
Fundación 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 
& 
Biblioteca 
Nacional de 
Colombia 
& 
Archivo General 
de la Nación 
Jorge Palacios 
Preciado 
Colombiano 
(SIPAC) 

27 a 29/11/2017 
 
Convocatória 
em 
Outubro/2017 

Encuentro Nacional de 
Archivos Audiovisuales EN 
Patrimonio Audiovisual de 
Colombia: elementos para el 
manejo, protección y 
salvaguardia 

México Morelia  
 Instituto de 
Investigaciones 
Bibliotecológicas y 
de la Información 
(IIBI) & 
Escuela Nacional 
de Estudios 
Superiores 
Unidad Morelia 
(ENES Morelia) 
de la Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México (UNAM) 

08 a 10/11/2017 
 
Convocatória 
em 
Outubro/2017 

 
 II Congreso Internacional de 
Archivos Digitales  
“Conectando los saberes de 
bibliotecas, archivos, museos 
y galerías para la preervación 
digital” 

Brasil Rio de 
Janeiro 

Arquivo Nacional 01/11/2017 
 
Convocatória 
em  
Outubro/2017 

“Descubra, Lembre e Partilhe: 
os arquivos na era digital” 
Dia Mundial do Patrimônio 
Audiovisual 

Brasil Rio de 
Janeiro 

VSD-ICICT-
Fiocruz 

14/11/2017 
 
Convocatória 
em  
Outubro/2017 

III Seminário do Patrimônio 
Audiovisual em Saúde na 
Fiocruz 
Mesa-Redonda 
Plataformas digitais e sua 
aplicação na preservação e 
difusão de acervos 
audiovisuais 

Estônia Tallinn PREservation 
FORMAts (Pre-
Commercial 
Procurement 

11 a 12/10/2017 PREFORMA International 
Conference – Shaping our 
future memory standards 
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(PCP) project co-
funded by the 
European 
Commission, 
under its FP7-ICT 
Programme) 
& 
National Library of 
Estonia 

Reino Unido Londres British Universities 
Film and Video 
Council 

09/11/2017 An Introduction to Moving 
Image Metadata 
Learn the requirements of 
descriptive metadata and how 
it is used with audiovisual 
assets in the UK 

França Veyrier-du-
Lac 

Cinémathèque 
des Payts de 
Savoie et de l'Ain / 
FIAF 
 

06/11/2017 
 
Divulgação em 
Outubro/2017 

La pellicule substandard : 
reconnaître, dater, traiter, 
numériser, conserver 
 

Holanda Hilversum Nederlands 
Institute for Sound 
and Vision 

06 a 
10/11./2017 
 
Divulgação em 
Outubro/2017 

FRAME training session 2 
is dedicated to the innovative 
uses of digital contents, 
metadata and rights 
management. 

EUA Online AMIA/NEDCC 02/11/2017 
 
Divulgação em 
Outubro/2017 

Webinar: Storage of 
Audiovisual Collections 
An introduction and overview 
of best storage practices. It 
will identify appropriate 
packing and storage 
containers and include a 
detailed discussion of proper 
environmental standards. 

EUA Boston AMIA 30/10 a 
01/11/2017 

AMIA Film Projection 
Workshop 
Intermediate Projection 
Workshop 
Training projectionists and 
staff presenting 35mm film in 
theaters 

EUA New York AMIA/NEDCC 24 a 26/10/2017 Webinar: The Fundamentals 
of Copyright (Series of 2) 
This two-part webinar course 
aims to arm library and 
information professionals with 
a working knowledge of 
concepts relating to copyright 
and intellectual property, 
specifically as they relate to 
audiovisual collections, which 
present particular challenges. 

República 
Tcheca 

Praga International 
Federation of Film 
Archives - FIAF 

23 a 24/04/2018 
 
Convocatória 
papers em 
Outubro/2017 

2018 FIAF Symposium: 
"Sharing" 
At this Symposium we would 
like to examine and discuss 
what we share, with whom, 
and how, but also the possible 
limits of sharing, and what 
justification they might have. 



 74 

We would also like to explore 
the notion of sharing as a 
means to better understand 
what challenges lie before us 
today and would benefit from 
communal solutions. 

Argélia Oran  
 Université d’Oran 
2 Mohamed Ben 
Ahmed 

08 a 09/05/2018 
 
Convocatória 
papers em 
Outubro/2017 

Colloque international  
 « La réception des images : 
réalités et fictions des 
rapports Nord/Sud » 

Brasil Rio de 
Janeiro 

Instituto Moreira 
Salles  

20/10/2017 Master class: Exibição, 
documentação e preservação 
de instalações, vídeo-arte e 
performances 
ministrada por Hanna 
Hölling.( professora de 
história da arte e estudos de 
cultura material, no 
Departamento de História da 
Arte da University College 
London - UCL, Reino Unido) 
Objetivo: discutir e apresentar 
conceitos, estudos de caso e 
ferramentas relacionados aos 
desafios colocados pelos 
processos de exibição, 
difusão, documentação e 
preservação de obras 
artísticas de natureza 
complexa, com ênfase para 
instalações, vídeo-arte e 
performances. 

Brasil São Paulo Biblioteca 
Brasiliana Guita e 
José Mindlin 
& 
BNDES 

13 a 14/11/2017 Seminário BBM de Bibliotcas 
Digitais 
“Preservação Digital e 
Acesso” 

México México Fonoteca 
Nacional 
& 
TV UNAM 
&  
SPR - National 
Broadcast System 

18 a 21/10/2017 2017 FIAT/IFTA World 
Conference  
“Living in the Digital Age; 
connecting Roots and 
Cultures“ 

EUA Milpitas Storage Visions 16/10/2017 2017 Storage Visions 
Conference 
“New Visions for Digital 
Storage!” 

Brasil Belo 
Horizonte 

Ministério da 
Cultura, 
UNESCO, UFMG 
e Arquivo 
Nacional 

03 a 04/10/2017 I Seminário 'O Programa 
Memória do Mundo da 
Unesco e o Patrimônio 
Documental Brasileiro' 

EUA Apenas 
comunicação 
internacional 
por email 

George Eastman 
Museum 

Setembro/2017 George Eastman Museum 
launches the 
Technicolor Online Research 
Archive 
A grant from the National 
Endowment for the 
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Humanities helped fund the 
digitization of the museum’s 
Technicolor archive 
 
The George Eastman 
Museum has officially 
launched the Technicolor 
Online Research Archive 
available at 
technicolor.eastman.org. The 
online archive contains more 
than 40,000 documents from 
the Technicolor Motion 
Picture Corporation, ranging 
in date from 1914 to 1955. 
Notes, journals, 
correspondence, film tests, 
technical drawings, and other 
documents are now available 
for the public to search and 
browse. 

Reino Unido Apenas 
comunicação 
internacional 
por email 

British Film 
Institute 

Setembro/2017 British Film Institute (BFI) 
Filmography Project 
Novas formas de pesquisa e 
visualização dos dados da 
filmografia britânica desde 
1911 

Holanda Amsterdam EYE Filmmuseum 
& 
University of 
Amsterdam - 
Master’s in 
Preservation and 
Presentation of 
the Moving Image 
&  
Netherlands 
Institute for Sound 
and Vision 

26 a 29/05/2018 
 
Convocatória 
Papers (até 
15/11/2017) 

Activating the Archive: Audio-
Visual Collections and Civic 
Engagement, Political Dissent 
and Societal Change 
 

Brasil São Paulo SESC – SP 
Centro de 
Pesquisa e 
Formação 

11/10/2017 Workshop A preservação 
audiovisual como ato criativo 
Com Bill Brand (cineasta, 
educador e preservador 
audiovisual. É professor 
emérito no Hampshire 
College e leciona no 
Programa de Preservação de 
Imagens em Movimento 
(MIAP) da Tisch School of the 
Arts na Universidade de Nova 
York) 

Brasil Brasília Secretaria de 
Cultura do Distrito 
Federal 

19/09/2017 50° Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro 
Exibição no Festival de 
Brasília de “A Hora da 
Estrela”, restaurado pelo 
Centro de Pesquisadores do 
Cinema Brasileiro (CPCB) 

Brasil Brasília Secretaria de 
Cultura do Distrito 

19/09/2017 50° Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro 
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Federal Mesa da ABPA : “A produção 
audiovisual contemporânea e 
suas (possíveis) estratégias 
de preservação” 

Internacional Vários 
eventos no 
mundo todo 

Unesco 
& 
Co-ordinating 
Council of 
Audiovisual 
Archives 
Associations 
(CCAAA) 

27/10/2017 World Day for Audiovisual 
Heritage 
Discover, remember and 
share 
UNESCO encourages 
audiovisual archives around 
the globe to join us in 
celebrating 27 October by 
showcasing their precious 
collections and holdings as 
part of an international 
endeavour to promote the 
value of audiovisual heritage. 
 

Reino Unido Royal 
Holloway 

The Media 
Studies 
Commission of 
FIAT/IFTA 
& 
Centre for the 
History of 
Television Culture 
and Production - 
University of 
London 

Até 15/09/2017 ARAS Survey: Academic 
Research and Access Survey. 
The survey aimed at 
identifying the types of 
archival access provided by 
FIAT/IFTA members to the 
academic community as well 
as the forms of research 
collaboration that have taken 
place between television 
archives and universities 
intended to increase the 
understanding of the history of 
television and television 
output 
 

Brasil Brasília Câmara dos 
Deputados 

13/09/2017 REQ 108/2017 Comissão 
Cultura 
Audiência Pública da 
Comissão de Cultura 
 Lançamento da Campanha 
“Pró-Memória” e a realização 
de Audiência Pública para 
debater a importância das 
Instituições Arquivísticas na 
preservação e difusão de 
registros históricos e culturais 
da sociedade Brasileira, bem 
como debater políticas de 
incentivos e captação de 
recursos para a preservação 
do patrimônio de memória 
nacional. 

Reino Unido Oxford Pasig 
& 
Bodleian Libraries 
& 
Digital 
Preservation at 
Oxford and 
Cambridge 

11 a 13/09/2017 Conference: PASIG - 
Preservation and Archiving 
Special Interest Group (on 
Digital Preservation) 



 77 

(DPOC) 
Brasil Rio de 

Janeiro 
Fundação Casa 
de Rui Barbosa 
(FCRB) - Setor de 
Políticas 
Culturais, Centro 
de Pesquisa e 
Produção em 
Comunicação e 
Emergência 
(Emerge) 
& 
GT1 – Políticas de 
Comunicação – 
da União Latina 
de Economia, 
Política da 
Informação e 
Cultura, capítulo 
Brasil (ULEPICC-
Br) 

09/10/2017 III Colóquio de Economia 
Política da Comunicação e da 
Cultura 
Políticas de fomento ao 
audiovisual diante do 
compadrio na Comunicação e 
na Cultura 

EUA Apenas 
comunicação 
internacional 
por email 

National Digital 
Stewardship 
Alliance (NDSA) - 
NDSA Fixity 
Working Group 

Até 15/09/2017 NDSA Fixity Survey 
The goal of this survey is to 
identify gaps between fixity 
best practices (as identified in 
the 
NDSA Fixity Guidance Report 
) and real-world 
implementation, as well as to 
identify possible 
reasons that institutions do 
not meet specific best 
practices. 

EUA Culver The Entertainment 
Storage Alliance 
and Coughlin 
Associates 

24/05/2017 11th annual Creative Storage 
Conference 

EUA Boston University of 
Maryland 

13/12/2017 Workshop  CAS - 
Computational Archival 
Science: digital records in the 
age of big data 
2017 IEEE International 
Conference on Big Data 

EUA Seattle Northeast 
Document 
Conservation 
Center (NEDCC) 

21 a 23/08/2017 Digital DIRECTIONS 
Fundamentals of Creating 
and Managing Digital 
Collections 
Preservation Training 

Brasil Salvador CRIDI-ICI-UFBA 13/07/2017 Lançamento de websites e de 
tradução de Guia Witness 

EUA Apenas por 
webcast 
internacional 

AWS Elemental 
(an Amazon Web 
Services 
company) 

27/06/2017 Best Practices for Evaluating 
Video Quality 
 

Alemanha Berlim International 
Association of 
Sound and 
Audiovisual 
Archives (IASA) 

17 a 21/09/2017 IASA 2017 48th Annual 
Conference: 
Integration and Innovation: 
Bringing Workflows and 
Formats Together in the 
Digital Era 
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EUA Pittsburgh National Digital 
Stewardship 
Alliance (NDSA) 

25 a 26/10/2017 Digital Preservation 2017: 
“Preservation is Political,” 

Espanha Salamanca Universidad de 
Salamanca 

25 a 27/10/2017 Ecosistemas del 
Conocimiento Abierto (ECA 
2017) 
16º Workshop de REBIUN de 
Proyectos Digitales, 7as 
Jornadas OS-Repositorios y 
11º Coloquio Internacional de 
Ciencias de la 
Documentación 

Portugal Lisboa Escola de 
Comunicação, 
Arquitetura, Artes 
e Tecnologias da 
Informação - 
Universidade 
Lusófona 
& 
Museu Colecção 
Berardo 

17/05/2017 VII Ciclo de Conferências 
Internacionais ECATI/MCB – 
do Impulso Arquivial 
Conferência: GOOD-BYE, 
“ARCHIVE”. Towards a media 
theory of dynamic storage (de 
Wolfgang Ernst) 

EUA Atlanta Northeast 
Document 
Conservation 
Center (NEDCC) 
& 
Andrew W. Mellon 
Foundation. 

Janeiro/2017 The Performing Arts 
Readiness project, which 
supports a variety of 
programs to increase the 
knowledge and ability of 
performing arts organizations 
to create and execute 
emergency recovery plans, 
has announced the launch of 
its new website. This three-
year project was launched in 
January of 2017. 

Espanha Vigo University of Vigo 05 a 06/10/2017 Media Accessibility Platform 
International Conference 
"Mapping Media Accessibility 
In Europe And Beyond" 

Canadá Montreal Massachusetts 
Institute of 
Technology (MIT) 
Open 
Documentary Lab  
& 
Centre Phi 

05/05/2017 Mémoire numérique 
(conférence) 
 

Brasil Curitiba Programa de Pós-
Graduação em 
Direito (PPGD) 
da Universidade 
Federal do 
Paraná (UFPR), 
por meio 
do Grupo de 
Estudos de Direito 
Autoral e 
Industrial (GEDAI) 

06 a 07/11/2017 XI Congresso de Direito de 
Autor e Interesse Público - 
CODAIP  

Holanda Apenas 
comunicação 
internacional 
por email 

International 
Federation of 
Television 
Archives 

Até 12/05/2017 2nd MAM Survey 2017 : 
discoverability and automation 
in metadata creation 
strategies 
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FIAT/IFTA Media 
Management 
Commission 

Portugal Lisboa Rádio e Televisão 
de Portugal 

06/03/2017 abertura dos arquivos da RTP 
Portugal 

Brasil Apenas 
comunicação 
nacional por 
email 

IBICT – Rede 
Cariniana 

Abril de 2017 Levantamento das Práticas 
de Preservação Digital nas 
Instituições Participantes da 
Rede Cariniana 2017 

Austrália Brisbane The University of 
Queensland (UQ) 
& 
Queensland 
University of 
Technology (QUT) 
& 
Griffith University 

26 a 30/06/2017 12th International Conference 
on Open Repositories 

Reino Unido Cambridge Artefactual and St. 
John's College at 
the University of  
Cambridge 

11/09/2017 AtoM Camp Cambridge 

Brasil Rio de 
Janeiro 

Centro de 
Ciências 
Humanas e 
Sociais da 
UNIRIO 
Programa de Pós-
Graduação em 
Arquivologia 

25/04/2017 Diálogos Arquivísticos: 
Legatum – Sonus et Imago: 
Pensando a preservação 
arquivística audiovisual digital 

Brasil Ouro Preto Universo 
Produções 
& 
ABPA 

21 a 26/06/2017 12º Mostra de Cinema de 
Ouro preto – CINEOP 
12º Encontro de Acervos e 
Arquivos Audiovisuais 
Brasieleiros 

Holanda Amsterdam EYE Filmmuseum 27 a 30/05/2017 EYE International Conference 
2017  - 40th edition of the 
technical symposium The 
Reel Thing 

EUA Los Angeles FIAF 28/04 a 
03/05/2017 

73rd FIAF Congress 

México Guadalajara Coordinadora 
Latinoamericana  
de Archivos de 
Imágenes em 
Movimiento 
(CLAIM) 

15/03/2017 Programa de colaboração 
formal entre diversas 
cinematecas e, fundações e 
outras instituições ligadas ao 
patrimônio audiovisual (inclui 
MAM-RJ e CB) 

México Guadalajara Coordinadora 
Latinoamericana  
de Archivos de 
Imágenes em 
Movimiento 
(CLAIM) 

15/03/2017 Eleições (mandato de 3 anos) 
para a Coordenación General 
de la CLAIM 

Argentina Buenos Aires INCAA (Instituto 
Nacional de Cine 
y Artes 
Audiovisuales) 
and CINAIN 
(Cinemateca y 
Archivo de la 
Imagen Nacional) 

27/03 a 
01/04/2017 

2017 Film Preservation & 
Restoration School Latin 
America 
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& 
Fiaf - International 
Federation of Film 
Archives 
& 
Cineteca di 
Bologna & 
L’Immagine 
Ritrovata 

Albânia Tirana Albanian National 
Film Archive - 
Albanian Cinema 
Project (ACP) 
 

Março/2017 ACP Statement Regarding 
Proposed Ban on Communist 
Era Albanian Films  
The Directors and Advisors of 
the Board of the Albanian 
Cinema Project (ACP) are 
extremely troubled by the 
proposed ban on the 
screening of Kinostudio era 
films put forth under the name 
of The Institute for Communist 
Crimes. 

Brasil São Paulo Significação: 
revista de cultura 
audiovisual 
Programa de Pós-
Graduação em 
Meios e 
Processos 
Audiovisuais da 
ECA-USP 

16/03/2017 Significação: revista de 
cultura audiovisual tem agora 
um canal de entrevista no 
YouTube 
 

Brasil São Paulo Mewdia Portal 
(Fábio Tsuzuki) 
& 
Sony 

20 e 30/03/2017 IV Content Management 
Seminar 
 

Espanha Moncloa Universidad 
Complutense de 
Madrid 

3 al 21 de julio Filme Restoration Workshop – 
Spanish 
Recuperación, restauración y 
preservación del cine español 
antiguo: aspectos teóricos, 
técnicos y deontológicos 
three weeks theorical-
practical workshop about 
silent spanish films restoration 

Ghana Accra ICCROM 
& 
Institute of African 
Studies at the 
University of 
Ghana, 

9 to 23, 2017  2017 SOIMA International 
Course on Sustaining Sound 
and Image Collections 

Holanda Apenas 
comunicação 
internacional 
por email 

International 
Federation of 
Library 
Associations and 
Institutions (IFLA) 
- Audiovisual and 
Multimedia 
Section 
& 
Internacional 
Association of 

Março/2017 questionnaire has been 
created by IFLA and IASA to 
create a new global register of 
Legal Deposit for audiovisual 
materials, country by country. 
(Survey da IASA e da IFLA 
sobre depósito legal) 
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Sound and 
Audiovisual 
Archives (IASA) - 
National Archives 
Section 

Espanha Málaga Asociación 
Humanidades 
Digitales 
Hispánicas. 
Sociedad 
Internacional 

18-20 de 
octubre de 2017 

III Congreso Internacional de 
Humanidades Digitales 
Hispánicas. Sociedad 
Internacional (HDH) 
 

Brasil Salvador PROEXT/UFBA 09/03/2017 projeto Cinemas em RedeI. 
Estreando com a exibição de 
Olympia, documentário de 
Rodrigo Mac Niven. 

Brasil Brasília IBICT/Rede 
Cariniana 

Até 31/03/2017 Seminário Internacional de 
Preservação Digital – 
SINPRED 2017 / Chamada 
de Trabalhos do V Encontro 
da Rede CARINIANA 

Itália Milão MIC – Interactive 
Film Museum  
Program Cineteca 
70 

22 – 23 – 24 
March 2017 

 

International Conference 
THE FUTURE BEHIND 

CINEMA / Images in the Age 
of Immaterialism 

 
Brasil Brasília Secretária do 

Audiovisual do 
Ministério 
da Cultura 

31/01/2017 PORTARIA No- 12, DE 31 DE 
JANEIRO DE 2017 
Instituição da Comissão de 
Acervo da Cinemateca 
Brasileira 

México México Instituto de 
Investigaciones 
Bibliotecológicas y 
de la Información 
(IIBI) y la Escuela 
Nacional de 
Estudios 
Superiores 
Unidad Morelia 
(ENES Morelia) 
de la Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

 
 8, 9 y 10 de 
noviembre de 
2017 

 
 II Congreso Internacional de 
Archivos Digitales: 
Conectando los Saberes de 
Las Bibliotecas, Archivos, 
Museos y Galerias para la 
Preservacion Digital 

Colômbia Bogotá Fundación 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Para 2017 Convocatoria para Becas en 
Diplomado de Patrimonio 
Audiovisual en Bogotá 

Espanha Madrid Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

26.11.2016 Jornada 60 años del Archivo 
de TVE: Mirando hacia 
adelante 

Brasil Riode 
Janeiro 

Arquivo Nacional 07 a 16/11/2016 Arquivo em Cartaz – Festival 
Internacional de Cinema de 
Arquivo 
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APÊNDICE 8 

REUNIÃO DE RESPOSTAS RELATIVAS À QUESTÃO 1 (O PERFIL 
PROFISSIONAL DA EQUIPE PARA A CONSOLIDAÇÃO DO LEGATUM) 

 
QUESTÃO 1: Que perfis profissionais considera essenciais para que uma 
proposta como a do Repositório Legatum encontre o caminho de sua consolidação e 
uso na esfera pública? 
 
 
Perfis profissionais multidisciplinares, especialmente voltados à preservação; 
arquivologia; biblioteconomia; sistema de informação; Informatica; ciência  da 
computação; análise de sistemas; ciência & tecnologia; gestão documental; 
organização documental; habilidades em digitalização, microfilmagem, fotografia; 
sonorização e filmes/cinema; museólogos; restauradores; entre outros perfis 
correlacionados 
 
Considero essenciais, profissionais arquivistas, devido a expertise do profissional na 
área da preservação, preservação digital e organização da informação. O mesmo 
trará contribuições técnicas essenciais para o desenvolvimento contínuo do 
repositório Legatum. E o mais importante, terá sempre o cuidado em manter as 
ações do repositório dentro das normas de preservação definidas pelo Conselho 
Nacional de Arquivo e pelo Conselho Internacional de Arquivo. Profissionais de 
Tecnologias da Informação, e de Ciência da Computação, também são 
interessantes para compor esse quadro, pois é necessário manter continuamente 
a atualização dos softwares utilizados no repositório, tanto o software de acesso, 
quanto o de preservação digital, além da atualização da própria estrutura do 
repositório, no que diz respeito as alterações dos mecanismos da web. Os 
profissionais de Comunicação e Marketing, também entrariam nessa proposta, no 
que se refere as ações e estratégias de divulgação da imagem do repositório, para 
conseguir ampliar o número de usuários e atendê-los sempre da melhor forma. 
Acredito também, na importância dos profissionais de Design, para manter o site 
sempre atrativo e passível de acesso e dentro dos padrões de acessibilidade 
exigidos na sociedade atual. E por fim a presença de Cientistas da Informação nesta 
equipe, para continuar mantendo o repositório Legatum, como um local de constante 
construção, o adequando a novas possibilidades de usos da preservação digital, de 
acordo com as propostas de pesquisa e seus objetos de estudo. 
 
Profissionais com formação em arquivologia, biblioteconomia ou ciência da 
informação com experiências em tratamento de acervo audiovisual, em trabalhos 
com sistemas de repositórios digitais e descrição (Dspace, archivematica, Roda, 
Atom e etc) e conhecimento em preservação digital. 
Profissionais de TI com experiência em software livre, algumas linguagens 
específicas para desenvolvimento em archivematica e atom, experiência em 
administração e desenvolvimento de repositórios digitais. 
 
De meu ponto de vista não especializado, me parece que a consolidação e o uso de 
uma proposta como a do Legatum dependem de um conjunto diverso de 
profissionais, que incluiria arquivistas, professores capacitados para o uso ativo e 
propositivo da plataforma, assim como técnicos com conhecimento de interface, 
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redes e programação, para que a difusão informada da proposta conte com o 
suporte necessário. 
 
De acordo com o meu entendimento sobre o que o Repositório Legatum se propõe a 
realizar , ou seja, “um espaço para reunir e compartilhar informações sobre acervos 
audiovisuais (fundos e coleções) custodiados por instituições públicas de países da 
cultura latina”, creio que os perfis profissionais essenciais para a consolidação e uso 
da proposta Legatum na esfera pública devam ser possuidores de algumas 
características as quais destaco a seguir: 
Por perfil de formação acadêmica 

1- Profissionais da área da Informação (Aquivistas, Bibliotecários, Museólogos e 
C.I.) 

2- Profissionais da área de T.I. 
3- Profissionais da área de direito autoral 
4- Profissionais da área jurídica que têm o documento de arquivo como 

instrumento de prova (e nesse contexto, insere-se o audiovisual(?)) 
5-  Profissionais da área da Comunicação  (nesse caso, falo especificamente 

pela particularidade do Icict enquanto Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde) 

6- Profissionais que atuam na área finalística de produções audiovisuais 
(produtores, diretores, editores etc) 

Por perfil de competência institucional 
Profissionais nos diferentes níveis hierárquicos de decisão  no que diz respeito à 
definição e construção de políticas de preservação nas instituições públicas 
custodiadoras de acervos audiovisuais.  
Profissionais com perfis proativos e engajados na causa da preservação e difusão 
de conteúdo audiovisual enquanto ferramenta de grande potencialidade 
comunicacional e registro da memória científica e cultural da nação.  
Ressalto a importância de um perfil profissional capaz de realizar umm efetivo 
trabalho de conscientização dos níveis hierárquicos superiores sobre a questão da 
preservação digital (e o audiovisual sofre um impacto tecnológico mais intenso em 
função do seu modo de produção ) no tocante às decisões que possam 
comprometer as ações ligadas à preservação digital . 
 
Os perfis profissionais que considero essenciais são das áreas de Arquivologia, 
História, Biblioteconomia, Direito, Comunicação Social, Sistemas de Informação, 
Ciência da Informação, Tecnologia da Informação e Ciência da Computação. 
Considero que o trabalho de consolidação do Legatum na esfera pública seja 
multidisciplinar por se tratar de um repositório colaborativo.  
 
Considero de suma importância que seja uma equipe multidisciplinar composta por 
profissionais da área de informação (Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia), 
Administração, Comunicação, Tecnologia da Informação, Direito.  
 
1) Gestores - responsáveis por planejamento e estratégia, condução política, 
orçamento e administração de tópicos jurídicos, em particular direitos autorais; 2) 
Especialistas em preservação digital, para garantir a longevidade dos ativos 
informacionais; 3) Bibliotecários/especialistas em metadados; 4) Técnicos de TI, 
para manutenção da infraestrutura - rede, segurança, hardware; 5) Administradores 
de sistema. 
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Profissionais de Arquivo para esforços em gestão do acervo e preservação digital. 
Profissionais de Ciência da Informação para esforços em disseminação das 
informações, fluxo informacional e preservação digital. 
Profissionais de Tecnologia da Informação para esforços em aplicação de 
tecnologias, digitalização de imagens, migração de conteúdo, uso de mídias para 
armazenamento, avaliação de taxas de acesso e disponibilidade, tratamento de 
grandes volumes de dados (arquivos grandes versus grande quantidade de 
arquivos) 
 
Se o foco é nos profissionais que oferecerão os serviços de preservação da 
Iniciativa Legatum, entendemos que deverão ter formação focada em 
conhecimentos tecnológicos e arquivísticos. Todavia, se o foco passa às instituições 
clientes, o perfil demandaria conhecimentos arquivísticos necessários à para gestão 
do acervo, biblioteconômicos e historiográficos, para apoio na descrição e 
contextualização.  
 
Acredito que perfis de universidades e arquivos públicos sejam importantes para 
atrair outros usuários, garantindo confiabilidade para novos adeptos. No caso das 
universidades com cursos de cinema, um respaldo, por exemplo, do FORCINE, 
ajudaria a consolidar o Legatum como uma opção privilegiada, por exemplo, para 
universidades federais.  
 
Investir em educação continuada para manter-se atualizado sobre o mercado e as 
tendências relacionadas as tecnologias exigidas nessa atividade. Fluência em outros 
idiomas, empatia, persuasão, maturidade, comunicação interpessoal, disciplina, 
comprometimento, proatividade, senso de oportunidade, visão estratégica, 
cooperação e coletividade,  autoconfiança, capacidade de liderar pessoas e equipe, 
poder de decisão, ética e transparência. 
 
Hoje é impossível falar em preservação digital sem considerar os desafios 
crescentes que envolvem manter e fazer as migrações adequadas dos formatos de 
armazenamento para as tecnologias que evoluem sem parar. Precisamos de novos 
perfis profissionais que mesclem o conhecimento de Analistas de TI, Engenheiros de 
Rede, Engenheiro de Dados e Arquivistas. 
 
Estou considerando, se entendi bem, que o senhor se refere a profissionais que 
venham, por exemplo, a inserir vídeos da instituição onde trabalha no Legatum.  
Creio que seja preciso alguém que entenda alguma coisa de informática, não 
necessariamente precisa ser um profissional da área, mas alguém com um 
conhecimento que vá além do básico (uso de internet e Facebook), se tiver um 
conhecimento mais avançado, tanto melhor.  
Alguém que compreenda a importância do uso de uma linguagem adequada ao 
descrever os vídeos na plataforma e que entenda a importância da qualidade das 
informações inseridas (que sejam verdadeiras e que correspondam de fato aos 
vídeos, ou seja, que possuam confiabilidade). É preciso que a pessoa saiba quais 
informações são fundamentais na descrição de vídeos (se essa pessoa for fazer 
descrição) para não colocar informações irrelevantes e deixar de fora o que 
realmente importa. O conhecimento das norma de descrição arquivísticas (ISAD, 
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ISDIAH, ISDF...) utilizadas na plataforma é necessário, pois facilita o entendimento 
dos campos que devem ser preenchidos no Legatum.  
Principalmente, alguém que reconheça a importância e necessidade da preservação 
a longo prazo de conteúdo digital e que essa preservação não pode ser feita de 
forma indiscriminada (é preciso selecionar o que deve ser preservado), e que seja 
capaz de visualizar o que o Repositório Legatum enquanto um ambiente 
colaborativo e de pesquisa. É preciso que compreenda o que o Legatum tem a 
oferecer para não pensar, talvez, que o Legatum vai resolver todos os seus 
problemas de preservação ou, então, que é uma proposta que não acrescenta nada 
à sua instituição. 
Em suma, penso que esse profissional (seja de que área for) que venha a fazer uso 
do Legatum, precisa ser capaz de compreender essas questões. 
 
Penso que não seja necessário ter um perfil profissional específico, mas ter atuação 
voltada para a atividade de administração de um acervo, no caso, especializado em 
audiovisual. Porém, correndo o risco de contraditória, também penso que seja 
desejável ter profissionais com habilidades em informática, técnicos de manutenção 
dos equipamentos de acervo, editores, gerentes e administradores de mídia, 
loggers, arquivistas e radialistas.   
 
Levando em consideração as especificidades do trabalho na esfera pública - 
especialmente no contexto brasileiro -, considero que os perfis profissionais 
necessários ao trabalho com memória audiovisual devem compreender formação 
em campos afins da arquivologia, comunicação social, história, preservação e 
tecnologia da informação, porém com trajetórias e tipos de atuação que vinculem o 
domínio de conhecimentos técnicos e tecnológicos atualizados em função de dois 
objetivos primordiais, a meu ver: a garantia da preservação da memória e da 
circulação social. 
 
Arquivista 
Especialista em Cinema/Comunicação 
Especialista em Preservação Digital 
Especialista em TI 
 
1- Acredito que o profissional precisa ter entre as características uma visão global e 

estratégica de como firmas parcerias com os setores públicos e despertar a 
participação dos mesmos. 

2- Que busque a interação entre planos, metas e orçamentos que estão 
disponíveis nos setores para que consiga manter o Repositório Legatum na 
esfera pública; 

3- Que esteja atento a como o Legatum pode  estar contemplando projetos, 
programas e ações que gere o desenvolvimento; 

4- Importante também que os profissionais envolvidos na proposta –Repositório 
Legatum – tenham liderança, pois algo que a esfera pública necessita muito é de 
parceiros motivados e criativos, conscientizando todos da importância da 
consolidação; 

5- Que tenha a preocupação com a melhoria continua do processo, que demonstre 
aos gestores públicos o ganho que terão com Repositório, a otimização de 
tempo das atividades em que necessite utilizar o sistema e o estímulo na 
entrega de resultados.  
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6- O profissional deverá ter conhecimento de como evoluir em métodos e práticas 
de gestão do sistema, tornar-se uma gente catalizador de inovações, uma vez 
que o setor público trabalha também a dar conta de demandas vindas da 
sociedade, que a cada tempo sugere e necessidade de dados diversificados. 

7- formação recomendada em engenharia da computação, processamento de 
dados, Informática, agregando a tais formações características acima citadas. 

 
Não sei se entendi bem. Perfis dos profissionais envolvidos na proposta do 
repositório? Profisisonais na área de Ciência da Informação como Arquivistas e 
Bibliotecários, mas também da área de TI, comunicação e nos temas envovidos na 
documentação em si. 
 
Acredito que, essencialmente, para alcance desse objetivo seja necessária a 
formação de uma equipe multinível onde tenhamos profissionais com perfil de 
gestão, profissionais com perfil de Tecnologias da Informação e/ou Computação, 
profissionais com conhecimento amplo em técnicas de edição, produção e restauro 
audiovisual, além é claro de profissionais da Ciência da Informação. Sem este 
esforço conjunto, creio que seja mais difícil propagar a proposta com fluidez e 
eficiência na esfera pública. 
 
O profissional deve apresentar formação em Direito, Letras, Arquivologia, 
Biblioteconomia e Documentação, Tecnologia da Informação, História, Ciências 
Sociais. É desejável que tenha habilidades em saber selecionar o 
documento/informação, tratar tematicamente o documentos e gerenciar os 
processos inerentes ao repositório. Também deve ser dinâmico, curioso, inovador, 
ter espírito de equipe, saber administrar conflitos e ter estabilidade emocional. 
 
Creio que o repositório deve levar em conta um espectro amplo de profissionais, 
desde aqueles com conhecimentos de ciência da informação até profissionais de TI, 
passando pelos responsáveis pelo tratamento técnico dos acervos audiovisuais, 
bem como pesquisadores audiovisuais -- pois todos esses podem contribuir para o 
refinamento do repositório. 
 
1. Profissionais de arquivo; 
2. Cientistas da informação; 
3. Técnicos especialistas em taxonomia; 
4. Profissionais da área de TI e arquitetura da informação.  
 
Entendo que a criação do repositório teve a colaboração do pessoal da área de TI 
necessária para deixa funcionando a ponto de ficar apto para demonstração em 
visitas. Porém toda mudança, nas práticas já estabelecidas, mesmo que obsoletas, 
gera grande resistência. Talvez pela insegurança  se  estar ou não no  caminho 
correto. Pois existe consciência da aplicação dos recursos de RH e Financeiro na 
implantação que são escaços e difíceis atualmente. Temos o cuidado de acertar 
para que um erro não prejudique a credibilidade com os  gestores das altas 
estâncias. As relações  podem ficar abalada caso haja  orientação equivocada, pois 
o desdobramento iria prejudica o avanço em outras as áreas necessárias para a 
atividade da unidade como um todo. 
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Portanto entendo que um protótipo funcionando, com permissão de uso prático para 
testes profundos, se faz necessário para ter certeza de estar no caminho  certo.  
Diante da justificativa acima creio que uma equipe preparada para dar suporte para 
implantação do modelo  como uma espécia de laboratório local. Isto deve ajudar 
bastante. 
Na minha opinião essa equipe deve ter os seguintes perfis profissionais: 
Professor - Passa segurança de um trabalho sério. Tem visão na preocupação e 
entendimento do aprendiz; Pensa em um todo. 
Arquivista - Especialista para dar suporte técnico as dúvidas inerentes  que 
aparecem durante o processo; 
Marketing - São especializados em valorizar as ideias e produtos oferecidos, neste 
caso mesmo que não haja intenção de lucro; 
Técnico de TI - Para tirar dúvidas nos processos de instalação e configuração; 
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APÊNDICE 9 

REUNIÃO DE RESPOSTAS RELATIVAS À QUESTÃO 2 
(OS RECURSOS TÉCNICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO LEGATUM) 

 
QUESTÃO 2: Considere a expressão “recursos técnicos” como demonstrações 
resultantes da inteligência humana, ou seja, um instrumento, um conhecimento, um 
método, que permita, por exemplo, controlar as forças da natureza de alguma 
maneira (uma tecnologia já seria uma técnica avançada, resultante da aplicação do 
conhecimento científico. Por exemplo: um arco e flecha é uma técnica; um software 
que auxilia no cálculo do posicionamento do arco para que a flecha atinja o centro 
do alvo é uma tecnologia). Que recursos técnicos considera essenciais para que 
uma proposta como a do Repositório Legatum encontre o caminho de sua 
consolidação e uso na esfera pública? 
 
Computadores robustos; computadores servidores robustos; equipamentos 
avançados para backup; scanner robustos; variados leitores, conversores e 
gravadores de informações audiovisuais para os diferentes suportes e tecnologias 
existentes (som, vídeo, imagens em geral); equipamentos variados de 
armazenamento/leitura de informações audiovisuais; equipamentos de som e vídeo 
diversificados; projetores; equipamentos específicos de armazenamento para 
originais, do tipo não digitais, que venham a ser convertidos em arquivos digitais 
para alimentar o repositório; estrutura de climatização e iluminação adequada ao 
ambiente de trabalho; mobiliário ergonômico e adequado ao serviço; material de 
segurança aos serviços e de proteção segura aos acervos, bem como aos 
equipamentos utilizados; planos de trabalho, relatórios, manuais, utilização de 
instrumentos de gestão, planejamento e controle das atividades; estrutura e recursos 
que permitam realização de videoconferências, capacitação , reuniões e 
compartilhamento de informações/ experiências; recursos técnicos para tradução de 
idiomas. 
 
É necessário manter o repositório Legatum com recursos técnicos sempre 
atualizados, para que se consiga criar a credibilidade do mesmo, diante do seu 
público-alvo. É preciso adquirir uma central de computadores, que vá além da 
estrutura do STI-UFBA, nem que seja em um plano futuro. Pois, até o momento a 
STI-UFBA está dando apoio ao desenvolvimento do repositório, mas devido a 
importância da proposta apresentada, acho viável manter algo próprio. Já que a 
proposta dos repositórios são de estabelecer um ambiente de 
segurança, interoperabilidade,  qualidade e capacidade de configuração das 
ferramentas de preservação digital, internacionalização – interfaces multilíngües 
e licença para software livre, será importante para o repositório Legatum se 
apresentar com uma estrutura de recursos técnicos própria, o desvinculando da 
UFBA. Os parceiros poderiam ficar mais seguros em colocar seu material 
audiovisual nesse repositório, já que são outras instituições e podem ficar inseguras, 
por saber que o repositório está ligado a estrutura tecnológica da UFBA. O 
repositório Legatum poderia ganhar mais consolidação no mercado, com essa 
mudança.  
 
Acredito que um modelo de governança específico considerando não só aspectos de 
TI como também questões relevantes as especificidades do acervo, não sei se o 



 93 

conceito de curadoria digital serviria já que ao meu ver tem um foco maior no 
conteúdo, usos e reusos do acervo. Acredito que algo como um modelo de 
governança arquivística e de TI seria o mais adequado, adotando as várias normas 
e boas praticas das duas áreas (normas de gerenciamento de riscos, segurança da 
informação, auditoria, OAIS, RDC-arq, interpares e etc) e na definição de um modelo 
de negócios sustentável. 
 
Se bem entendo a distinção proposta entre recurso técnico e recurso tecnológico, 
considero importante dispor de servidores aptos para a instalação e a operação do 
software (a máquina do servidor entendida aqui como recurso técnico para a boa 
implementação do conjunto de softwares que conforma o Legatum, que seria a 
tecnologia), mas também associados a armazenamento digital amplo e articulado 
em redes integradas em nível infra-estrutural. Nesse contexto, me parece crucial que 
os recursos técnicos destinados ao armazenamento do material audiovisual sejam 
os mais amplos possíveis, dado que a boa qualidade é uma condição fundamental, 
sendo ideal a possibilidade de armazenar, pelo menos, dois tipos de cópia digital do 
mesmo material: uma cópia de máxima ou de altíssima qualidade, destinada a 
arquivamento para consulta eventual em trabalhos de pesquisa e afins que assim o 
exigissem, e outra cópia de qualidade alta, mas não máxima, destinada ao acesso 
público, à visualização e à difusão online. 
 
Recursos técnicos que vão desde uma sólida referência conceitual sobre e com que 
tipos de conhecimento na área da preservação digital a Ininciativa Legatum se 
proprõe a construir e trabalhar , até a disponibilização de dados e pesquisas 
realizadas no âmbito da iniciativa , assim como o constante desenvolvimento e 
atualização de novas práticas, filosofias, técnicas operacionais , recursos humanos 
etc. 
Recursos que contem com todo o amparo e cumprimento da legislação arquivística 
vigente, baseando-se em normas internacionais e nacionais, instruções e apoio 
intercambiado entre instituições referências na área da preservação audiovisual. 
  
O método essencial tem como base o conhecimento arquivístico da função 
descrição e das normas arquivísticas nacionais (NOBRADE) e internacionais 
(ISAD(G); ISAAR(CPF); ISDIAH; ISDF), bem como dos padrões constituintes de um 
repositório arquivístico baseado em normas nacionais e internacionais de 
preservação e salvaguarda. Estes métodos arquivísticos são aplicados através da 
elaboração de instrumentos técnicos da instituição pública e que podem ser 
disseminados através do repositório Legatum, como guias, inventários, catálogos 
seletivos, dentre outros.  
 
Recursos web de acessibilidade, considerando que o acesso é para todos, e 
pessoas com deficiência compõe 25% da população brasileira (IBGE, 2010) e 20% 
da população mundial (OMS, 2011). Em consonância com os dispositivos da LAI e 
da LBI (Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência). 
 
1) Técnicas de organização do conhecimento - num grosso modo, "metadados", 
incluindo padrões, esquemas de interoperabilidade, vocabulários controlados, etc.; 
2) Criação e verificação periódica de hashes de integridade (cehcksums); 
3) Análise estratégica e preditiva da obsolescência de tecnologias de software e 
hardware (mídias, metadados, formatos de arquivos, codecs); 
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4) Políticas institucionais claras e bem definidas de acervo e preservação, para 
garantir a continuidade, a sustentabilidade e a boa gestão do projeto; 
5) Grande interoperabilidade do sistema de consulta com outras interfaces, em 
particular de bibliotecas digitais para apresentação do conteúdo; 
6) Base de dados. 
 
Métodos para gestão do acervo e preservação digital. 
Métodos e técnicas em disseminação das informações, fluxo informacional, 
representação da informação, preservação digital, uso de repositórios e uso de 
soluções em ambiente Web. 
Métodos técnicas em aplicação de tecnologias, projeto de repositórios, migração de 
conteúdo, uso de mídias para armazenamento, avaliação de taxas de acesso e 
disponibilidade, tratamento de grandes volumes de dados (arquivos grandes versus 
grande quantidade de arquivos) 
 
Modelos de requisitos e padrões de transferência, armazenamento, descrição e 
disponibilização de documentos digitais audiovisuais, incluindo manuais e 
treinamento para usuários. 
 
Uma interface amigável que permita a transferência de arquivos, quer para 
preservação (back up off site, por exemplo), quer para visualização (uma espécie de 
youtube) e a inclusão simplificada (e talvez customização) dos metadados a serem 
registrados. 
 
Recursos materiais como computador, servidor, storage,  e pessoas capacitadas na 
operação desses recursos.  
 
Habilidade para lidar com pessoas de diversas áreas; saber extrair o fundamental 
dos complexos fluxos de trabalho de cada área que irá manter seu acervo no 
repositório; sintetizar os diversos modelos de dados em estruturas que sejam as 
mais simples possíveis; simplificar ao máximo o trabalho operacional de catalogação 
de conteúdo, mesmo assim mantendo as informações mais relevantes; disposição 
para aperfeiçoamento profissional contínuo nas áreas de tecnologia; habilidade para 
engajar os principais patrocinadores com o objetivo de manter os investimentos 
constantes em infraestrutura e evolução tecnológica; habilidade de fazer a 
divulgação do conteúdo do repositório e usar isso a favor como estratégia de 
marketing para conseguir novos recursos em um momento de escassez econômica. 
 
Me parece que misturei a resposta a essa questão com a questão 01... Creio que é 
preciso alguém com o perfil citado na resposta à questão 01 para que essa pessoa 
possa, dentro da realidade da sua instituição, propor e utilizar (e buscar adquirir, se 
for o caso) os métodos e recursos mais adequados a essa realidade. 
 
 
Um sistema de gerenciamento do acervo; planilhas de registro das ações; um 
aplicativo de celular para auxiliar a equipe envolvida nas ações do acervo em 
relação ao repositório Legatum e vice-versa; Acordos formais de parceria 
(envolvendo atores de instâncias superiores);estudos e investigações em níveis 
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formais (especialização, mestrado, doutorado, etc.); realização de encontros e 
seminários com palestras e seminários; 
 
Entendendo a expressão "recursos técnicos" como os meios manipuláveis que estão 
diretamente vinculados ao uso, considero que precisam estar articulados e serem 
adaptáveis a interesses diferentes e específicos, enfim devem funcionar como 
ferramentas cotidianas de trabalho. Nesse sentido, de forma geral, considero 
fundamental que uma proposta como a do Repositório Legatum viabilize - aos 
trabalhadores e usuários - o acesso mais simples e objetivo possível aos materiais 
audiovisuais, com organização, critérios e regras bem definidas. Pensando 
especialmente no ponto de vista dos usuários, o ambiente tecnológico atual parece 
cada vez mais caminhar no sentido do uso individual de computadores e 
smartphones. Nesse sentido, dentro do possível, seria desejável que nossas 
ferramentas de acessibilidade à memória da produção audiovisual também 
atendessem a esta demanda produzida socialmente, e que pudéssemos explorar as 
possibilidades comunicacionais destes novos recursos técnicos. 
 
Catalogação, classificação e tradução. 
Percebo que não cabe aqui, mas considero sempre o tripé da preservação essencial 
a este tipo de empreitada: recursos humanos (já contemplados na Questão 1), 
recursos financeiros e vontade política. 
 
Desempenho de portabilidade, migração de plataformas, análise de desempenho de 
sistemas, tratamento de informação para tomada de decisões, gerência de projetos 
 
A questão de um Repositório Digital Confiável de documentos arquivisticos que 
garanta a linha idónea do custodiador responsável e atenda os requisitos do E-Arq 
Brasil. 
 
Conexão à Internet, Hardware computacional para acesso, suporte digital para 
armazenamento de dados com redundância (fitas LTO e HDs), suporte 
analógico (reprodutores em VHS, CD/DVD player, reprodutores de formatos 
HDV) para acesso, conversão para suportes e formatos ainda não obsoletos  e 
posteriormente migração para suportes digitais e profissional qualificado em: gestão, 
Tecnologias da Informação e/ou Computação e Ciência da Informação. 
 
Site para divulgação do repositório, definição de metadados, vocabulário controlado 
para recuperação da informação, possibilidade de geração de relatório com buscas 
realizadas 
 
1.1) Talvez já esteja previsto nos planos do CRIDI, mas creio que o sítio do 
Repositório Legatum deveria ser um pouco mais atraente e com uma navegabilidade 
mais clara, pois tenho a impressão de que a sua apresentação atual não torna muito 
claro (ao menos para um público mais amplo) o que de fato é o repositório, e o que o 
diferencia dos demais. Talvez uma abordagem mais didática mesmo (talvez 
explicitando desde, por exemplo, o que venha a ser um repositório etc.) possa ajudar 
nesse intento, deixando mais claras as intenções da iniciativa. E a seção de FAQ, 
por exemplo, deveria estar em destaque (está meio escondida no link 
"documentação"). 
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1.2) Sei que a iniciativa é voltada para acervos da esfera pública, mas vejo com 
grande preocupação a ponta da cadeia do audiovisual relacionada à produção -- e 
que impacta diretamente a preservação --, que envolve, em sua maior parte, as 
produtoras de conteúdo audiovisual (cuja quantidade hoje é quase impossível de 
mensurar). Seria de grande valia se as produtoras pudessem incluir no seu fluxo de 
trabalho a adoção de um repositório digital confiável, de modo a organizar e 
preservar minimamente toda essa produção digital (que deve estar se perdendo a 
todo momento, cotidianamente), e das quais as instituições públicas não têm como 
dar conta. 
 
2) Quanto aos recursos técnicos, creio que o Repositório Legatum deveria 
contemplar o quanto possível aquelas especificidades encontradas nos documentos 
audiovisuais, sobretudo os metadados técnicos e de preservação presentes em 
representes digitais de áudio e vídeo, uma vez que estes costumam ser bem 
incipientes quando gerados/extraídos automaticamente. A motivo de exemplo, um 
modelo interessante de modelo de metadados técnicos utilizado principalmente para 
os acervos audiovisuais do campo do broadcast (rádio e TV) é o PBCore; para o 
contexto brasileiro, creio que o PBCore possa ser um modelo extenso demais, mas 
alguns de seus campos essenciais podem ser uma boa referência para um 
repositório que contemple instituições que abriguem acervos audiovisuais de 
naturezas diversas.  
 
1.     Plano de análise e gerenciamento de riscos permanente;  
2.     Plano de negócios que vise a criação de consórcios sustentados em uma 
Política de endownment que... 
Consiste na criação de um patrimônio perpétuo que gera recursos contínuos para a 
conservação, expansão e promoção de uma determinada atividade, por meio da 
utilização dos rendimentos desse patrimônio. A geração contínua de recursos 
diferencia o endowment de formas tradicionais de filantropia, as quais envolvem 
tipicamente a doação de recursos para um objetivo pré-determinado como a 
construção de um laboratório para pesquisas, a reforma de uma instalação 
específica, a implementação de um determinado projeto. Cf. 
http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona Acesso em: 21 Out 2017. 
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APÊNDICE 10 
REUNIÃO DE RESPOSTAS RELATIVAS À QUESTÃO 3 

(OS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO LEGATUM) 
 
QUESTÃO 3: Considere a expressão “recursos tecnológicos” como uma técnica 
avançada, resultante da aplicação do conhecimento científico (por exemplo: um arco 
e flecha é uma técnica; um software que auxilia no cálculo do posicionamento do 
arco para que a flecha atinja o centro do alvo é uma tecnologia). Que recursos 
tecnológicos considera essenciais para que uma proposta como a do Repositório 
Legatum encontre o caminho de sua consolidação e uso na esfera pública? 
 
 
Busca incessante por um padrão de arquivo/formato digital efetivamente de muito 
longo prazo, o qual seja muito adequado aos objetivos da estrutura de repositório ( 
não algo para ser estável em 50 anos, pois o longo praza para fim de preservação 
da memória deve ser muito superior a 50 anos); softwares e sistemas, programas, 
adequados ao objetivo é tipo de preservação digital específica para o Legatum; 
recursos tecnológicos de gravação, leitura, projeção, conversão, conservação, 
restauração , tradução, armazenamento, acesso, disseminação e compartilhamento 
de audiovisuais; recursos tecnológicos para a preservação digital audiovisual; 
recursos tecnológicos para capacitação é especialização profissional. 
 
Utilização de softwares livres atualizados que comportem a proposta de preservação 
digital que o Legatum apresenta;  Uso de ferramentas e sistemas de preservação 
digital, como o exemplo do software Archivemática, já utilizado e a avaliação de 
outras como: Digital Preservation Software; Platform (DPSP), LOCKSS, DAITTS, 
RODA, Preservica, Duracloud (vi esses sistemas citados em um artigo que estou 
lendo).  É um assunto em constante atualização, as pesquisas sobre essa temática 
ainda não chegaram a uma conclusão de quais recursos tecnológicos são ideais, 
mas como já foi dito é necessário manter o repositório em constante mudança e 
adequações, diante as novas tendências tecnológicas e das normas de preservação 
digital, para oferecer um ambiente confiável. 
 
Essa questão é mais complicada porque não sei se aborda hardware e software, ou 
mesmo se para software é para indicação de forma genérica, como por exemplo 
sugerir que um repositório digital seja utilizado ou se é para indicar softwares 
específicos como RODA, Archivematica e etc. 
Acredito que a melhor solução seria oferecer o serviço de Rdc-arq em nuvem, talvez 
no mesmo esquema da COPPUL – Council of Prairie and Pacific University Libraries, 
somados à algumas definições do interpares possa chamar a atenção e despertar o 
interesse instituições que não tenham recursos financeiros, técnicos ou humanos 
para tal 
 
Se bem entendo a distinção proposta entre recurso técnico e recurso tecnológico, 
considero importante dispor de softwares atualizados e integrados, cujo 
funcionamento permita a exploração e o desenvolvimento das possibilidades 
contidas na infra-estrutura de armazenamento e, sobretudo, na rede formada pelos 
diversos servidores computadorizados disponíveis. A disponibilidade de redes 
amplas de armazenamento e compartilhamento digital (recurso técnico) permitiria, 
nesse contexto, a ampliação de possibilidades de circulação de informação e de 
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recursos, por meio de softwares (recurso tecnológico) que fossem capazes de 
permitir a transformação da integração infra-estrutural informática em integração 
informacional efetiva. Nesse sentido, os softwares devem permitir que o 
armazenamento descentralizado auxilie na criação condições de arquivamento e de 
circulação descentralizados do material audiovisual. 
 
Na minha concepção, o principal recurso que se faz necéssário para a consolidação 
do repositório Legatum no âmbito da esfera pública  está relacionado com a real 
necessidade de se suprimir algo que, infelizmente, na esfera pública (em muitos 
casos no nosso Brasil) se mostra como um dos (senão o maior) obstáculos para o 
desenvolvimento de ações desse porte: a falta de recursos financeiros para dar 
suporte e andamento com um projeto de tal magnitude. 
Dentro desse contexto, os recursos tecnológicos necessários para que uma inciativa 
com o Legatum se firme são: 

1- Uma robusta infra estrutura de hardware que dê conta da possível e enorme 
quantidade de dados que serão gerados e ingestados no Repositório , assim 
como uma capacidade estimada e planejada de crescimento futuro dessa 
mesma infra; 

2- A utilização de softwares livres e que estejam em conformidade com o modelo 
de referência OAIS ; o que já está proposto pela iniciativa ao se trabalhar com 
o Archivematica enquanto RDC e o ICA – AtoM como plataforma de difusão 
de conteúdo arquivístico...entretanto, assim como sobre outros aspectos, a 
atualização e prospecção de tendências deverá estar sempre a “reboque”;  
Entende-se como características desses softwares o disposto para 
cumprimento da resolução nº43 do CONARQ (DIRETRIZES PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DE REPOSITÓRIOS ARQUIVISTICOS DIGITAIS 
CONFIÁVEIS – RDC-Arq) 

3- Infra-estrutura que esteja certificada para garantia da segurança da 
informação que tramite no povoamento do repositório, garantindo a 
autenticidade (identidade e integridade) dos dados ingestados no ambiente do 
repositório; 
Dentre os pontos contidos nas respostas das 3 questões, vale se destacar 
acima de tudo, que devem estar o mais próximo da totalidade de exigências, 
normas e intruções etc que estam descritas na legislação arquivística 
pertinente ao Brasil. 

 
É necessário que as instituições garantam hardware, software livre/plataforma web 
(ATOM, Archivematica ou outro software de descrição e disponibilização de 
representantes digitais) para preservação digital. Além disso, recomenda-se o uso 
de padrões e protocolos de integração, com o intuito de recuperar, armazenar e 
disseminar as descrições das instituições públicas. Estes recursos tecnológicos 
possibilitarão que pessoas devidamente autorizadas, de acordo com as permissões 
previamente concedidas (armazenamento, recuperação, edição e etc.), possam 
colaborar e contribuir com a descrição que está depositada no RI Legatum. 
 
Recursos web lúdicos (interativos) como estratégias para maior participação da 
sociedade colaborando com o aumento de acesso. 
  
1) Softwares de gestão de documentos digitais para preservação; 



 99 

2) Suportes de armazenamento fiáveis; os principais critérios que devem ser 
observados para escolha de mídia são: custos, estabilidade da informação 
e longevidade do material, complexidade tecnológica e risco de obsolescência, 
densidade informacional e velocidades de gravação e leitura; existem várias opções 
e a melhor escolha sempre vai depender da estratégia adotada, mas as principais 
possibilidades são: HD/discos rígidos; fitas magnéticas (LTO) e discos óticos (como 
o ODA, da Sony); existe uma tecnologia ainda não lançada comercialmente da qual 
eu sou um grande fã, chama-se DOTS, da Group 47, é uma mídia ótica, digital e 
não-eletrônica, onde as informações são gravadas a laser sobre uma liga metálica 
em formato de fita; 
3) Boa conexão de rede para transferência de documentos; 
4) Infraestrutura adequada de TI para suportar os serviços; 
5) Formatos de arquivo e codecs adequados para apresentação correta dos tipos de 
documentos de acordo com suas peculiaridades e para preservação digital de longo 
prazo; 
6) Sistema de base de dados. 
 
Softwares de Repositórios 
Softwares para digitalização de acervo,  escaners e aparatos para migração de 
conteúdo para diferentes tipos e formatos 
Unidades de armazenamento (discos rígidos, discos em rede, discos SSD e 
microfilmagem eletrônica) 
Servidores de bancos de dados 
Servidores de aplicação 
 
Recursos tecnológicos com escalabilidade, garantia de alta performance e de 
segurança, incluindo restaurabilidade da instalação, mantendo-se a autenticidade.  
 
Controle e registro das visualizações aos arquivos, garantias (selos? ISO?) de 
confidencialidade e segurança, amplo espaço de armazenamento, plataformas 
amigáveis de acesso aos conteúdos (players) etc. 
 
Software Archivematica, Software Atom. 
 
Utilização de datacenter próprio com replicação na nuvem; evolução permanente da 
infraestrutura; manutenção evolutiva permanente nos softwares; desenvolvimento de 
aplicações utilizando inteligência artificial (deep machine learning) para automatizar 
a catalogação de conteúdo e o reconhecimento de voz, aúdio e texto. 
 
Creio que seja necessário o uso de um computador que seja uma máquina moderna 
com acesso à internet de alta velocidade (para carregamento dos vídeos) como um 
componente básico e fundamental. O Manual do Atom pode ajudar também a tirar 
dúvidas sobre o uso do software, bem como as normas utilizadas, citadas na 
questão 01. A comunicação via listas institucionais que vem sendo realizada 
também me parece fundamental para troca de informações, para sanar dúvidas, 
propor soluções etc. 
 
Um sistema de gerenciamento do acervo; planilhas de registro das ações; um 
aplicativo de celular para auxiliar a equipe envolvida nas ações do acervo em 
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relação ao repositório Legatum e vice-versa; Acordos formais de parceria 
(envolvendo atores de instâncias superiores);estudos e investigações em níveis 
formais (especialização, mestrado, doutorado, etc.); realização de encontros e 
seminários com palestras e seminários; 
 
Seguindo os sentidos das respostas acima, considero desejável que os recursos 
tecnológicos de uma proposta como a do Repositório Legatum possibilitem maior 
capilaridade e difusão da memória audiovisual através de objetos cotidianos, 
estruturando um sistema tecnológico informacional que, seguindo critérios públicos, 
facilite e amplie o acesso dos cidadãos, e por outro lado, viabilize e auxilie o trabalho 
dos profissionais do setor. 
 
Hardware e software 
 
Ferramentas como: Banco de dados que tenha disponibilidade instantânea do 
serviço, modelador de dados que permita que ao acessar se tenha controle e 
definição das informações até sua manutenção, gerenciador que trabalhe com 
pesquisa e que o repositório possa  dar diagnóstico de estrutura do banco de dados. 
Seria interessante se  os recursos tecnológicos possibilitassem além do 
modelamento de dados o seu refinamento, alterações na estrutura do banco para 
expansão e adaptações do sistema, além de monitoramento de identificações de 
falhas para aperfeiçoamento do repositório. 
 
Não percebo o mesmo como um repositório, considerando que está sendo utilizado 
um AtoM para a divulgação do acervo. Acredito que acima de tudo é necessário 
desenvolver uma infraestrutura e processos para apoiar a certificação do repositório. 
 
Considerando que o Repositório Legatum oferte todo conjunto estrutural tecnológico 
para acesso e preservação dos dados, a Instituição pública precisa ter um SIGAD 
conectado ao ambiente servidor do Legatum e que despeje neste seu conteúdo de 
forma controlada e com integridade dos dados, além é claro que profissional 
qualificado para descrever no Legatum sobre a Instituição, seus fundos e coleções, 
assim como sobre o documento audiovisual dentro das normas arquivísticas 
requisitadas pelo sistema. 
 
Site para divulgação do repositório, definição de metadados, vocabulário controlado 
para recuperação da informação, possibilidade de geração de relatório com buscas 
realizadas 
 
Diretamente relacionado ao item anterior, um recurso tecnológico de grande 
utilidade envolveria desenvolver um software (operando junto ao repositório) que 
pudesse capturar esses metadados essenciais de áudio e vídeo (baseados, por 
exemplo, no modelo PBCore) diretamente para o repositório. Seria uma ferramenta 
e tanto para uma melhor descrição desses acervos. 
 
1. Sistemas digitais de armazenamento e processamento distribuídos; 
2. Política de crowndsourcing para aperfeiçoamento de tags, descritores, etc. o que 
inclui uma plataforma interativa com o usuário 
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APÊNDICE 11 
 

ÁRVORE DE PROBLEMAS DETECTADOS NAS RESPOSTAS DAS 
INSTITUIÇÕES COLABORADORAS NA FASE 2 DE 3 DA PESQUISA 
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APÊNDICE 12 
 
 
 

REGISTRO DE AÇÕES COTIDIANAS RELEVANTES REALIZADAS DURANTE O 
ESTÁGIO CNPQ-PDS NO IBICT (01NOV2016 A 31OUT2017) 

 
Pós-doutorando-sênior: Rubens R G Silva (ICI-UFBA)  
Bolsa: CNPq PDS de 12 meses no IBICT-RJ 
Supervisão: Lena Vania Ribeiro Pinheiro 
 
REUNIÕES E MENSAGENS RELEVANTES COM SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 
PDS (da mais recente para a mais antiga): 
31out2017 

1) Reunião com representante da Direção do IBICT, e com a presença da 
supervisora do estágio PDS, profa. Lena, para expor o projeto e os objetivos 
em relação ao IBICT, debater a participação do IBICT no apoio efetivo às 
atividades técnicas do Repositório Legatum, previstas nos Acordos de 
Cooperação Técnica que estão sendo  finalizados com o Arquivo Nacional e 
com a VídeoSaúde Distribuidora, da Fiocruz-RJ, já que o envolvimento do 
IBICT provavelmente  implicará também na assinatura de um novo acordo de 
cooperação. 

2) Entrega da minuta completa de ações realizadas, para a elaboração, em até 
60 dias, do Relatório Final ao CNPq e IBICT. 

 
30out2017 

1) Conclusão da transcrição (do inglês falado para o inglês escrito), seguida de 
versão do inglês para o português e legendagem em português do arquivo de 
vídeo (formato mp4, de 162 Gb, caracterizado por ser uma captura de telas 
de uma apresentação em powerpoint que foi reformatada para vídeo) 
intitulado “The Outer OAIS – Inner OAIS (OO-IO) Model and its use in 
Distributed Digital Preservation (DDP)”, ou “O Modelo OO-IO e seu uso em 
Preservação Digital Distribuída”, apresentado por Eld Zierau (Digital 
Preservation Specialist, PhD, The Royal Library of Denmark). Estamos 
encaminhando conversações com a pesquisadora para formalizar o resultado 
desta ação, de grande interesse de toda uma categoria técnico-profissional e 
de pesquisadores em preservação digital. Tentaremos incluir na ação a 
tradução de um artigo básico da autora que pode acompanhar este vídeo, 
tornando-o de melhor compreensão, pois é de complexa abordagem. 

 
04out2017 

1) Email trocado com LabAV-Facom, primeiros contatos de adesão à pesquisa. 
 
01set2017 

1) Entrega de versão atualizada das ações realizadas no estágio, entre 
01nov2016 e 31ago2017, para registro em futuro relatório PDS. 

2) Sugestão de realização de reunião com a Direção do IBICT, em Brasília, para 
pensar em efetivo Acordo de Cooperação. 

3) Sugestão de termos a diretora do IBICT no Simpósio de conclusão do estágio 
PDS. 
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09jun2017 
1) Envio de mensagem da lista an-legatum-l@listas.ufba.br (reunindo, 

principalmente, Arquivo Nacional e CRIDI) compartilhando, para análise, a 
minuta de Acordo de Cooperação Técnica e o Plano de Trabalho. 

30mai2017 
2) Envio de mensagem da lista vsdfc-legatum-l@listas.ufba.br (reunindo, 

principalmente, VideoSaude Distribuidora – Fundação Oswaldo Cruz e CRIDI) 
solicitando confirmação de inscrição na lista. 

26mai2017 
1) Envio de mensagem sobre pedido de autorização para participação, em 

junho, no CineOP 2017 e no Encontro de Arquivos e Acervos Audiovisuais 
Brasileiros, com recursos de Taxa de Bancada. 

20abr2017 
4) Entrega de versão atualizada das ações realizadas no estágio, entre 

01nov2016 e 19abr2017, para registro em futuro relatório PDS. 

18abr2017 
1) Envio de mensagem da lista an-legatum-l@listas.ufba.br (reunindo, 

principalmente, Arquivo Nacional e CRIDI) informando sobre a inclusão da 
supervisão entre os assinantes da lista e de outros membros novos no 
debate, e atualizando a todos sobre o andamento e a posição em que 
estávamos nesta data. 

08abr2017 
2) Envio de mensagem relativa a problemas e alternativas sobre agendamento 

de visitas técnicas e sobre pedido de autorização para participação, em maio, 
no III SINPRED, com recursos de Taxa de Bancada. 

21mar2017 
1) Envio de mensagem relatando ações de leituras fundamentais em andamento 

e concluídas, de pretensões de agendamento de visitas técnicas e sobre a 
lista aberta com o Arquivo Nacional. 

 
20fev2017 

1) Entrega de relato parcial das ações realizadas entre 01 de novembro de 2016 
a 20 de fevereiro de 2017;   

2) Sugestão da supervisão de reunir informações sobre eventos relativos ao 
audiovisual no mundo ocorridos ao longo do ano;  

3) Incluir Lena Vania na lista an-legatum-l@listas.ufba.br . 

15jan2017 
1) Enviei mensagem tipo relatório sobre o que já havia sido realizado no período 

de 01nov2016 a 15jan2017 

05dez2016 
1) Elaborar um panorama das coisas que vêm acontecendo no mundo sobre AV 

(iniciativas, projetos, programas)  
2) Concentrar nos teóricos; 
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3) Revisão de cronograma; 
4) Enviar pdf dos Anais do SOIMA 2016; 
5) Ver Filosofia do AV, de Ray Edmondson, e enviar pdf para Lena. 

09nov2016 
1) Detalhamento de cronograma e primeiras ações (prioridades do cronograma: 

Contatar instituições parceiras + Consolidar análise bibliográfica. 
2) Concentrar também no cronograma em: Atualizar dimensões do problema; 

Estruturar questões e significado; Elaborações teóricas e técnicas; 
Disponibilizar soluções; 

3) Planejar Simpósio para o final do PDS; 
4) Demonstrar a importância do estágio para o IBICT; 
5) Enviar projetão em pdf. 

 
REUNIÕES REALIZADAS/AGENDADAS E OUTRAS AÇÕES JUNTO ÀS 
INSTITUIÇÕES PARCEIRAS OU COLABORADORAS: 
 
20out2017 

1) Encerramento de coleta de dados (respostas a três perguntas subjetivas) 
junto a pesquisadores colaboradores da pesquisa, resultando em 32 
respondentes (alguns responderam em grupo) para 23 respostas. As três 
questões foram enviadas para 90 endereços de email, acrescidos dos 
endereços de email de assinantes da lista da Associação Brasileira de 
Preservação Audiovisual (ABPA), com estimados 300 subscritos. Percebe-se 
uma característica já vislumbrada em experiências anteriores de baixa 
capacidade de colaboração da categoria. 

 
 
 
16out2017 

1) Agendamento de reunião com a Coordenação do Laboratório de 
Audiovisual (LabAV- Facom-UFBA), para o dia 06 de novembro, após 
concluído o estágio PDS. 

2) Agendamento de reunião com a Coordenação da TV UFBA, para o dia 10 de 
novembro. 

 
13out2017 

1) Reformulação do texto da minuta e da estratégia do encaminhamento do 
Acordo de Cooperação Técnica com a UFRJ, que agora será da UFBA para o 
Labedis. 

03out2017 
1) Recebimento da versão final, assinada pelo diretor do AN, do Acordo de 

Cooperação Técnica com a Coordenação Geral de Processamento 
Técnico e Preservação do Acervo do Arquivo Nacional (AN/COPAC), 
para encaminhamento junto à UFBA. 
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18set2017 
1) Devolução de minuta do Acordo de Cooperação Técnica com a Coordenação 

Geral de Processamento Técnico e Preservação do Acervo do Arquivo 
Nacional (AN/COPAC) (que se julgava a versão final) para novos ajustes e 
inserção de documentos do Arquivo Nacional requeridos pelas normas da 
UFBA. 

18set2017 
1) Conclusão da versão final (já avaliada pelo CRIDI, pela CCCONV-UFBA e 

pela STI-UFBA) de Acordo de Cooperação Técnica com a Coordenação 
Geral de Processamento Técnico e Preservação do Acervo do Arquivo 
Nacional (AN/COPAC). A minuta final foi enviada para a lista <an-legatum-
l@listas.ufba.br> para análise de todos. 

11set2017 
1) Reunião com STI-UFBA e Assessora de TI da Reitoria da UFBA, visando a 

apresentar e pedir apoio da Reitoria à pesquisa, adotando institucionalmente 
o Legatum, especialmente para a TV UFBA, e pedindo a transferência de 
Ricardo Sodré para a STI, para trabalhar pelo Legatum, no que foi proposto 
trabalhar também no PEN da UFBA. 

04 e 05set2017 
1) Reunião da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos, 

Sonoros e Musicais (CTDAISM) do Conselho Nacional de Arquivos 
(CONARQ), para a qual fui designado por Portaria de 27 de abril de 2017, 
conforme publicado no Boletim Interno do CONARQ nº 52. 

 
31ago2017 

1) Terceira minuta de Convênio de Cooperação Técnica com a VideoSaude 
Distribuidora – Fundação Oswaldo Cruz (VSDFC), (sem compartilhamento, 
neste momento, com os assinantes da lista vsdfc-legatum-l@listas.ufba.br). 
Depois vai à análise do setor jurídico da Fiocruz, me enviam, encaminho para 
a STI, encaminho ao setor de convênios para análise, devolvo à VSD, 
ajustamos, assinam, me enviam, encaminho à Direção do ICI, encaminha ao 
setor de convênios, encaminha à Reitoria 

 
30ago2017 

1) Segunda minuta, agora com base no modelo da Fiocruz de Convênio de 
Cooperação Técnica com a VideoSaude Distribuidora – Fundação 
Oswaldo Cruz (VSDFC), elaborada pela Coordenação da VideoSaude 
Distribuidora – Fundação Oswaldo Cruz (sem compartilhamento, neste 
momento, com os assinantes da lista vsdfc-legatum-l@listas.ufba.br), com 
base na minuta modelo UFBA anterior. 

 
09ago2017 

1) Conclusão da primeira minuta (já avaliada pelo CRIDI e pela STI-UFBA) de 
Acordo de Cooperação Técnica com a UFRJ, que foi enviada ao Laboratório 
de Estudos do Discurso, Imagem e Som (LABEDIS), do Museu Nacional, 
sem compartilhamento, neste momento, com os assinantes da lista labedis-
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legatum-l@listas.ufba.br, para análise do setor jurídico da instituição, e em 
seguida fazer novos encaminhamentos; 

2) Conclusão da primeira minuta (já avaliada pelo CRIDI e pela STI-UFBA) de 
Acordo de Cooperação Técnica com a Câmara dos Deputados, que foi 
enviada ao Arquivo da Câmara dos Deputados (ACD) sem 
compartilhamento, neste momento, com os assinantes da lista acd-legatum-
l@listas.ufba.br, para análise do setor jurídico da instituição, e em seguida 
fazer novos encaminhamentos; 

 
01ago2017 

1) Conclusão da primeira minuta (já avaliada pelo CRIDI e pela STI-UFBA) de 
Acordo de Cooperação Técnica com a VideoSaude Distribuidora – 
Fundação Oswaldo Cruz (VSDFC), que foi enviada à Coordenação da 
VideoSaude Distribuidora – Fundação Oswaldo Cruz (sem compartilhamento, 
neste momento, com os assinantes da lista vsdfc-legatum-l@listas.ufba.br), 
para análise do setor jurídico da instituição, e em seguida fazer novos 
encaminhamentos; 

 
09jun2017 

1) Conclusão da primeira minuta (já avaliada pelo CRIDI e pela STI-UFBA) de 
Acordo de Cooperação Técnica com a Coordenação Geral de 
Processamento Técnico e Preservação do Acervo do Arquivo Nacional 
(AN/COPAC), que foi enviada para a lista <an-legatum-l@listas.ufba.br> para 
análise de todos, até o dia 19 de junho, e em seguida fazer novos 
encaminhamentos; 

 
 
 
08jun2017 

1) Reunião por teleconferência com membros da equipe do Coordenação do 
Arquivo da Câmara dos Deputados (CD/CARQ), visando a que participem 
efetivamente da pesquisa com itens de preservação e de acesso de seu 
acervo audiovisual, no que concordaram;  

 
 
01jun2017 

1) Reunião com Laboratório de Estudos do Discurso, Imagem e Som, do 
Museu Nacional (LABEDIS-MN-UFRJ), para conhecer seus desafios e 
saber como podemos trabalhar juntos com o Legatum. Haverá outras visitas. 
Foi elaborado e após a criação de nova lista de discussão específica para 
esta instituição, será enviado documento (semelhante ao enviado à VSDFC) 
esclarecendo sobre o Grupo CRIDI e sua pesquisa, em que reuni os mais 
importantes e atuais textos e legislação sobre o que nos interessa em termos 
de preservação digital no âmbito arquivístico. 

 
22mai2017 

1) Email para a Coordenação do Arquivo da Câmara dos Deputados 
(CD/CARQ), após acordo verbal durante o III SINPRED, para darmos início a 
uma efetiva parceria. Foi elaborada uma minuta de email para ser analisada 
por Vanderelei e encaminhada a quem deva ser. 
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17mai2017 

1) Reunião com equipe da VídeoSaúde Distribuidora da Fundação Oswaldo 
Cruz no Rio de Janeiro (FIOCRUZ-RJ/VSD), para conhecer seus desafios e 
saber como podemos trabalhar juntos com o Legatum. Haverá outras visitas. 
Foi elaborado e enviado para a lista <vsdfc-legatum-l@listas.ufba.br> um 
documento esclarecendo sobre o Grupo CRIDI e sua pesquisa, em que reuni 
os mais importantes e atuais textos e legislação sobre o que nos interessa 
em termos de preservação digital no âmbito arquivístico. 

 
15fev2017 

1) Reunião com a TV da Universidade Federal da Bahia (UFBA-TV UFBA), 
para apresentar o que já fizemos com os arquivos que estavam disponíveis 
no Youtube, e para encaminhar proposta de efetiva participação, com 
descrição mais ampla do que temos no Legatum, retirados do youtube, e para 
inserirem, daqui por diante, os novos arquivos produzidos no AtoM do 
Legatum. Testes com arquivos brutos, de variados tipos, também serão feitos 
no Archivemática. 

10fev2017 
1) Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA-STI) para encaminhamento de 
demandas para podermos atuar com o conjunto de arquivos do Arquivo 
Nacional (ver item 1 de 07fev2017), em formato de acesso, para serem 
utilizados no Legatum (segmento AtoM)   

 
07fev2017 

1) Reunião com a Coordenação Geral de Processamento Técnico e 
Preservação do Acervo do Arquivo Nacional (AN/COPAC) para esclarecer 
participação efetiva da instituição em apoio ao projeto, pela via de um acordo 
de cooperação técnica, quando nos permitirão utilizar um conjunto de 
arquivos em formato de acesso para serem utilizados em testes no ambiente 
Legatum (segmento AtoM) , ao mesmo tempo em que têm mais visibilidade e 
opções de acesso, com segurança, pelo ambiente da parceria com a UFBA. 
Testes com arquivos em formato de preservação também serão feitos no 
Archivemática. 

17jan2017 
1) Encontro com José Quental, do Arquivo de Filmes da Cinemateca do 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ/Cinemateca-AF), 
para dar início a subprojeto relativo à disponibilização no Legatum (com 
acesso inicialmente restrito, devido a questões de direitos autorais) de acervo 
fotográfico depositado na Cinemateca do MAM-RJ. 

15dez2016 
1) Reunião com Direção do Arquivo Nacional e docentes da UNIRIO sobre 

ações e projetos conjuntos 
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APÊNDICE 13  

 

REGISTRO DE REALIZAÇÕES EXTENSIONISTAS E DE FORMAÇÃO DURANTE 
O ESTÁGIO PDS 
 

Listamos, a seguir, atividades de extensão, participação em bancas e de formação 

realizadas durante o período do estágio PDS. 

 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE EXTENSÃO E DE FORMAÇÃO: 

 
1) Participação como ouvinte na 12ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (22 a 

26jun2017) 
2) Participação como ouvinte no 12º Encontro de Arquivos e Acervos 

Audiovisuais Brasileiros (22 a 26jun2017) 
3) Participação como ouvinte no V Encontro da Rede Cariniana (IBICT, Brasília, 

05mai2017) 
4) Participação como ouvinte III Seminário Internacional de Preservação Digital – 

SINPRED (IBICT, Auditório da Presidência da República, Brasília, 
05mai2017) 

5) Participação no workshop (de 04 horas) realizado durante o III SINPRED, 
intitulado “Preservação em Repositórios Digitais Confiáveis” (IBICT, Brasília, 
05mai2017) 

6) Participação como ouvinte no 1º Seminário Internacional sobre Políticas e 
Gestão de Arquivos México e Brasil (UNIRIO, 06dez2016) 

7) Presença como orientador e coautor de apresentação oral de Thaíse 
(membro do Grupo CRIDI) no Seminário SEMENTE (UFBA, em 07nov2016) 

8) Providências para participação da estudante de Arquivologia Emanuela 
Mendes (membro do Grupo CRIDI) em workshop no evento Arquivo em 
Cartaz, do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro (em nov2016) 

9) Providências para participação da estudante de Arquivologia Emanuela 
Mendes (membro do Grupo CRIDI) em workshop na TV Cultura de São 
Paulo, durante cinco dias, em todos os setores relacionados ao audiovisual 
(em out2016) 

 
PALESTRAS MINISTRADAS EM EVENTOS DE EXTENSÃO: 

 
1) Palestra sobre o Legatum e a pesquisa, intitulada “Iniciativa Legatum: 

Pesquisa e ação colaborativas para a adoção de repositório digital para 
representação, preservação e acesso confiáveis a acervos audiovisuais de 
instituições públicas”, ocorrida no dia 14/11/2017, no III Seminário 
Patrimônio Audiovisual em Saúde, promovido pelo Instituto de 
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT-
Fiocruz-Rio de Janeiro),  

2) Conferência sobre o Legatum e a pesquisa, intitulada “Repositório Legatum – 
Sonus et Imago: Aceso, representação e  preservação digital de acervos 
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arquivísticos audiovisuais de países de idioma latino”, ocorrida no dia 
01/11/2017, sobre a pesquisa no evento Descubra, Lembre e Partilhe:  os 
arquivos na era digital, a ser realizada no Arquivo Nacional, no âmbito do 
Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. 

3) Apresentação do andamento da pesquisa, com o pôster intitulado “Iniciativa 
Legatum: Atualizando a pesquisa e o Repositório Legatum – Sonus et Imago”,  
no III Seminário Internacional de Preservação Digital – SINPRED e V 
Encontro da Rede Cariniana, promovido pela Rede Cariniana, do IBICT 
(Auditório da Presidência da República, Brasília, 05mai2017), levando 4 
bolsistas do CRIDI. 

4) Palestra ministrada, a convite, em 19 de julho de 2017, intitulada “O Projeto 
Legatum na preservação e pesquisa audiovisual”, no 4º Congresso 
Brasileiro de Iconografia Musical (RIdIM-Brasil 2017) e 2º Congresso 
Brasileiro de Pesquisa e Sistemas de Informação em Música 
(AIBM/IAML-Brasil 2017), com o tema “Música, imagem e documentação na 
sociedade da informação” 

5) Palestra ministrada, a convite, em 25 de abril de 2017, intitulada “Legatum -- 
Sonus et Imago: Pensando a preservação arquivística audiovisual digital”, no 
PPGARQ-UNIRIO. 

 
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES: 

 
1) Avaliação de livro original (ainda em sigilo de divulgação da parte do 

avaliador) submetido à publicação pela EDUFBA (editora da UFBA). Muito 
interessante, sobre a produção e a pesquisa nos tempos de hoje, o “publique 
ou pereça”, entre outros pontos muito interessantes...  
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APÊNDICE 14 
 

SOBRE O ENCAMINHAMENTO DE  
ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (ACT) 

 
Para o futuro parece consolidar-se o modelo em que instituições reúnem esforços 

(materiais, financeiros, humanos, de pesquisa, de ensaios) com vistas a realizarem 

objetivos e desenvolverem propostas cooperativamente. É com esta premissa que 

vimos trabalhando, pensando que o que começamos aqui como um Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT, que dura em média cinco anos, legalmente realizado 

sem destinação de recursos financeiros ou dotação de recursos orçamentários de 

nenhuma das instituições parceiras) venha a tornar-se um convênio em que as 

instituições participantes (uma rede institucional pública??)  destinem efetivamente 

esforços e recursos orçamentários para a preservação digital de patrimônio 

audiovisual público.  

 

Nesse sentido, vimos tentando concentrar esforços formalmente para o 

estabelecimento de Acordos de Cooperação Técnica com sete instituições ou 

setores (Arquivo Nacional – AN; VídeoSaúde Distribuidora/Fiocruz – VSD; Multiteca 

da FACOM-UFBA – LabAV;  TV UFBA; UFRJ/Fórum de Ciência e Cultura/Museu 

Nacional/Laboratório de Estudos do Discurso, Imagem e Som – LABEDIS; Arquivo 

da Câmara dos Deputados – ACD; IBICT)  

 

Concluímos recentemente o ACT formal com o Arquivo Nacional (com a devida 

publicação no Diário Oficial da União). Estamos também bem avançados com o ACT 

com a VSD-Fiocruz, já aprovado o texto pela Fiocruz, em tramitação na UFBA, para 

conclusão). Com a TV UFBA e o LabAV, ambos da UFBA, não é necessário AXCT, 

mas exige-se a adoção de procedimentos acadêmicos de aprovação em diferentes 

instâncias a participação dos setores interessados em parcerias em pesquisas, 

como vimos fazendo, já em execução com a TV UFBA mas ainda em conversações 

e tramitação com o LabAV. Com relação ao LABEDIS e ao ACD, vimos enfrentando 

uma série de dificuldades no prosseguimento das conversações e ações 

administrativas, não temos previsão de conclusão do encaminhamento de um ACT. 

No que se refere ao ACT com o IBICT, já houve reunião com representante da 

Direção da instituição, visando-se ao encaminhamento de uma proposta de ACT 
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após concluída a tramitação do ACT com a VSD-Fiocruz, estimando-se que o papel 

a ser desempenhado pelo IBICT estará associado à execução efetiva do que consta 

nos ACT com o AN e a VSD, e depois com as demais instituições que se 

interessarem pela ação cooperativa.  

 

Informalmente já vem sendo encaminhadas novas reaproximações com outras duas 

importantes instituições (Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – AGCRJ e 

Arquivo Público Mineiro – APM, sendo que este último já nos autorizou a usar, 

copiar e citar as imagens online deles; vamos visita-lo em breve), que demonstram 

interesse na pesquisa. 

 

Pensamos ser este o caminho para, no futuro próximo --- talvez daqui a uns cinco 

anos (em todo o mundo, onde se vem agindo com vistas à formação de convênios 

para a preservação digital de bens culturais, tem sido bastante complexo e 

demorado o encaminhamento destas parcerias) ---, alcançarmos as condições para 

a destinação efetiva e formal de recursos de todo tipo, de forma cooperativa, multi-

institucional, para o bem da preservação do patrimônio audiovisual público. 

 

RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES QUE POSSUEM ACERVO AUIOVISUAL DIGITAL E 
QUE COLABORAM COM A PESQUISA 
 
Legenda: 

a) Em vermelho  estão os colaboradores ou potenciais parceiros QUE FORAM 
VISITADOS pessoalmente e que tinham acervo digital;  

b) Em verde estão os colaboradores ou potenciais parceiros QUE NÃO FORAM 
VISITADOS pessoalmente, mas que declararam custodiar acervo audiovisual 
digital. 

c) Os destaques em amarelo indicam as ações já encaminhadas visando-se ao 
estabelecimento de efetivos Acordos de Cooperação Técnica (ou 
equivalentes). 
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ITEM ID INSTITUIÇÕES E(OU) SETORES COLABORADORES / 
PARCEIROS DA PESQUISA 

1 0 UFRJ/FCC/MN/LABEDIS 
Laboratório de Estudos do Discurso, Imagem e Som, do Fortum de 
Ciência e Cultura, Museu Nacional, UFRJ 
Esta instituição não foi respondente do questionário de coleta de dados, mas 
interessou-se a posteriori em participar do projeto. Já visitamos a instituição 
pessoalmente.  
Primeira minuta de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) já vem sendo 
encaminhada. 

2 00 UFBA/FACOM/LabAV 
Laboratório de Audiovisual, da Faculdade de Comunicação da UFBA 
Esta instituição não foi respondente do questionário de coleta de dados, mas 
interessou-se a posteriori em participar do projeto. Já visitamos a instituição 
pessoalmente.  
Sucesso na reunião em 10 de novembro de 2017, em período após a 
conclusão do estágio PDS. O LabAV vai participar da pesquisa com Plano 
de Trabalho, mas sem ACT, por desnecessário, mas aguardando aprovação 
da Congregação da FACOM. 

3 1 FMCBH/CRAV-Acervo (Atual MIS-BH) 
Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte 

4 2 FPA/CEDOC 
Centro de Documentação da TV Cultura-SP - Fundação Padre 
Anchieta 

5 3 FUNCEB/NMA 
Núcleo de Memória das Artes da Fundação Cultural do Estado da 
Bahia 

6 4 APM/DCD 
Diretoria de Conservação de Documentos do Arquivo Público Mineiro 
Já fomos autorizados informalmente a transferir arquivos deles disponíveis 
na internet para o Repositório Legatum. Um futuro ACT será encaminhado. 

7 5 AGCRJ/SDE 
Subgerência da Documentação Especial do Arquivo Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro 
Decidimos por transferir arquivos deles disponíveis na internet para o 
Repositório Legatum, e somente depois visita-los para reiterar a proposição 
de ACT. 

8 6 FIOCRUZ-RJ/ICICT/VSD 
VídeoSaúde Distribuidora, do Instituto de Comunicação em Ciência e 
Tecnologia, da Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro 
ACT em tramitação final na UFBA e depois de volta à Fiocruz para 
publicação no DOU. 

9 7 CB/SP 
Cinemateca Brasileira, São Paulo 

10 10 UPF/AHR 
Arquivo Histórico Regional, da Universidade de Passo Fundo 

11 13 SF/TV Senado-SEC 
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Secretaria da TV do Senado Federal 
12 17 PUC-Goiás/IGPHA-AAD 

Acervo Audiovisual e Documental do Instituto Goiano de Pré-História 
e Antropologia da Pontifícias Universidade Católica de Goiás 

13 18 FCC/Cinemateca 
Cinemateca da Curitiba, da Fundação Cultural de Curitiba 

14 19 USP/FAU-STAV 
Seção Técnica de Audiovisual da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo 

15 20 UFMG/TV UFMG-CEDOC 
Centro de Documentação da Universidade Federal de Minas Gerais 

16 21 MIS-RJ/SAV 
Setor de Audiovisual da Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio 
de Janeiro 

17 22 UFMG/EBA-LMC 
Laboratório Memória e Cinema, da Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal de Minas Gerais 

18 23 UFBA/TV UFBA 
TV da Universidade Federal da Bahia 
Já transferimos 116 itens AV da plataforma privada Youtube para o 
Repositório Legatum. Sucesso na reunião ocorrida em 10 de novembro de 
2017, em período após a conclusão do estágio PDS. A TV UFBA vai 
participar da pesquisa por Ofício e com Plano de Trabalho, sem ACT. 

19 28 FPC/CMB 
Centro de Memória da Bahia, da Fundação Pedro Calmon 

20 30 FTVMCE/CEDOC 
Centro de Documentação da Fundação TV Minas Cultural e Educativa 

21 33 APESP/NAIC 
Núcleo de Acervo Iconográfico e Cartográfico do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo 

22 35 MinC/SAV/CTAv-SAV 
Setor de Acervo Audiovisual do Centro Técnico Audiovisual da 
Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura 

23 36 MAM-RJ/Cinemateca-AF 
Arquivo de Filmes da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro 

24 37 AN/COPAC 
Coordenação de Processamento e Preservação do Acervo do Arquivo 
Nacional 
ACT já estabelecido e publicado em DOU pelo Arquivo Nacional (em 
novembro de 2017, após a conclusão do Estágio PDS). 

25 39 MIS-CAMP/SAV 
Setor de Audiovisual do Museu da Imagem e do Som de Campinas 

26 40 EBC/GEA 
Gerência Executiva de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação 

27 41 UFBA/QUI-BS 
Biblioteca Setorial, Instituto de Química da UFBA 

28 45 UCS/IMHC 
Instituto Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do 
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Sul 
29 49 CD/CARQ 

Coordenação de Arquivo da Câmara dos Deputados 
Não visitamos pessoalmente esta instituição à época da coleta de dados, 
mas nos foi declarado o interesse em participar mais efetivamente da 
pesquisa. 
Primeira minuta de ACT já foi enviada à instituição para análise. Longa 
espera para o retorno de contatos feitos. 

30 52 APEES/CLP 
Cinemateca Ludovico Persice, do Arquivo Público do Estado do 
Espírito Santo 

31 57 UFRB/ASCOM-NAV 
Núcleo de Audiovisual da Assessoria de Comunicação da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia  

32 60 UFBA/FACED 
Faculdade de Educação da UFBA 

33 62 MIS-SP/CMI 
Centro de Memória e Informação do Museu da Imagem e do Som de 
São Paulo 

34 65 RBSTV-RS/CEDOC 
Centro de Documentação da RBSTV (Rede Globo), Rio Grande do Sul 
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APÊNDICE 15 
 

AÇÕES DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E DE AQUISIÇÕES VISANDO AO BOM ANDAMENTO DO 
TRABALHO DE PESQUISA E DAS TAREFAS DO GRUPO CRIDI DURANTE O 

ESTÁGIO PDS 
 
1. Abertura de lista institucional acd-legatum-l@listas.ufba.br no ambiente de listas 

da UFBA, reunindo técnicos da Coordenação de Arquivo da Câmara dos 
Deputados, pesquisadores e bolsistas do Grupo CRIDI e outros participantes 
observadores (UFBA-STI, IBICT). 

2. Abertura de lista institucional labedis-legatum-l@listas.ufba.br no ambiente de 
listas da UFBA, reunindo técnicos do LABEDIS/Museu Nacional/UFRJ, 
pesquisadores e bolsistas do Grupo CRIDI e outros participantes observadores 
(UFBA-STI, IBICT). 

3. Estudo básico sobre o software Binder, para acervos museológicos, em 
desenvolvimento pela mesma organização que desenvolve o AtoM e o 
Archivematica. 

4. Estudo básico sobre o projeto Tainacan, em desenvolvimento para museus. 
5. Início dos testes no ambiente Archivematica do Repositório Legatum em 

30mai2017. 
6. Início da criação do site da Iniciativa Legatum em 05mai2017. 
7. Abertura de lista institucional vsdfc-legatum-l@listas.ufba.br no ambiente de listas 

da UFBA, reunindo técnicos da VideoSaúde Distribuidora, da Fundação Oswaldo 
Cruz, no Rio de Janeiro, pesquisadores e bolsistas do Grupo CRIDI e outros 
participantes observadores (UFBA-STI, IBICT). 

8. Acesso ao servidor Dell destinado ao Archivematica 1.5.x (já instalado), locado 
fisicamente na STI-UFBA, estando conectado aos ambientes de segurança, de 
backup e de rede da STI-UFBA. O servidor roda com Linux Ubuntu Server 
14.04.5.  

9. Abertura de lista institucional an-legatum-l@listas.ufba.br no ambiente de listas 
da UFBA, reunindo técnicos do Arquivo Nacional, pesquisadores e bolsistas do 
Grupo CRIDI e outros participantes observadores (UFBA-STI, IBICT). 

10. Encaminhamento e aprovação do uso do aplicativo e ambiente MConf-RNP, para 
videoconferências com o Grupo CRIDI, em dezembro de 2016, pela STI-UFBA. 

11. Aquisição para otimização do trabalho durante o estágio PDS: 01 notebook 
Lenovo i7 6ª geração/8GB RAM/DDR4/1 TB HD/Office = R$ 2.579,00. 

12. Aquisição de equipamentos para bolsistas trabalharem no Legatum: 02 (dois) 
notebooks Lenovo i3/4GB RAM/DDR4/1 TB HD = R$ 3.284,68. 

13. Aquisição de equipamento para avanço do ambiente Archivemática no Legatum: 
Servidor Dell Power Edge T130 Processador Intel® Xeon® E3-1220 v5 de 3 
GHz, cache de 8 M, 4C/4T, turbo (80 W) + Windows Server® 2012R2, 
Foundation Edition, instalação de fábrica, sem mídia, 2 soquetes + RAID 1, 
H330/H730 para SAS/SATA + Memória de 8GB UDIMM,2133MT/s,ECC,BCC +  
1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive  + 1 ano de ProSupport 
com atendimento telefônico 24 horas e no local no próximo dia útil = R$ 5.090,00. 
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TAXA DE BANCADA 

 

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE 

 

 

Por orientação da Central de Atendimento do CNPq (no telefone 61.3211.4000; sob 

o protocolo nº 20170000077040, de 19 de dezembro de 2017), anexamos aqui 

apenas a GRU e seu comprovante de pagamento, no valor de R$ 2.069,01, relativo 

à devolução de saldo restante de Taxa de Bancada, não sendo necessário anexar 

eventuais notas fiscais, que, no entanto devem ficar guardadas por até 10 anos, 

conforme a orientação, para eventual verificação do CNPq. 

 

 

 

Na página seguinte está a GRU. 
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