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RESUMO 

 

Relatório Final da Fase 3 de 3 (2016-2019) de pesquisa sobre documentação 
audiovisual custodiada por instituições públicas. Mantendo-se a problemática original 
de fases anteriores da pesquisa, procurou-se agir de forma a consolidar seu 
principal produto, o Repositório Legatum - Sonus et Imago (RL-SI). Trata-se de um 
modelo de repositório destinado ao acesso remoto e à preservação de versões 
digitais de itens constituintes de acervos audiovisuais públicos de instituições 
brasileiras e de outros países de idiomas de origem latina. A iniciativa constituiu-se 
em uma série de ações coordenadas ao redor de um repositório aberto, multi-
idiomas e colaborativo, a partir de uma plataforma digital compatível com normas 
arquivísticas internacionais. Baseados metodologicamente em princípios dialéticos 
materialistas, entendemos que documentos audiovisuais, custodiados por 
instituições públicas, associados à história das nações, das sociedades, da 
humanidade, reúnem conteúdos informacionais que contribuem significativamente 
para a construção da memória social, além de constituirem, via acesso remoto, 
elementos importantes para a promoção da ampliação da consciência dos indivíduos 
e, por conseguinte, da consciência coletiva sócio-histórica. Além da disponibilização 
online de todos os dados coletados na pesquisa e da criação do RL-SI, também já 
acessível online, investiu-se amplamente na publicação de artigos e de 
comunicações escritas/orais em diferentes eventos científico/extensionistas, no 
Brasil e no exterior. O relatório apresenta a pesquisa de forma geral, seus objetivos 
e metas, comentando como foram desenvolvidos em termos conceituais e de 
aplicação. Descreve e lista os resultados de natureza acadêmica, relativos às 
atividades de orientação associadas ao projeto executado, e os de ordem científica, 
relativos à coleta e representação de dados de instituições e usuários. Destaca o 
alcance atingido na atualização de estudantes de graduação e no aprimoramento 
técnico-científico de pesquisadores no campo da preservação de documentação 
audiovisual, propondo continuidade e aprofundamento da Iniciativa Legatum pela 
equipe do Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e Informação Digitais 
(CRIDI) atuante nesta pesquisa. Lista os trabalhos publicados e as palestras 
ministradas, relacionados à pesquisa. Comenta sobre as alterações, adequações e 
dificuldades, de naturezas acadêmica e científica, encontradas no desenvolvimento 
da investigação. Conclui indicando compromissos, perspectivas e expectativas 
relativas à continuidade do uso dos produtos resultantes da pesquisa. 
 
 
 
OBS: O tamanho máximo de arquivo PDF que o sistema online do CNPq suporta (máximo de 1,5MB) 
nos impediu de submeter este Relatório Final com todas as imagens consideradas como relevantes 
para sua elaboração e composição. Este relator só teve conhecimento desta limitação, já com o 
relatório pronto, no momento de sua submissão online. Por este motivo para a visualização de 
algumas imagens indicamos apenas a URL da webpage em que elas se encontram.  
Pedimos a compreensão dos avaliadores. 
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1 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO / PESQUISA  

 

Apresentamos, a seguir, o resumo do projeto da Fase 3 de 3 da pesquisa, os 

antecedentes da pesquisa, o problema proposto à investigação, os objetivos da 

pesquisa e suas metas, conforme planejadas e descritas no projeto, e eventuais 

subprojetos no escopo da proposta original, comentando-os. 

 

1.1 RESUMO EXPANDIDO DO PROJETO EXECUTADO 

 

Trata-se da Fase 3 de 3 (2016-2019) de pesquisa que procurou investigar as 

condições de salvaguarda digital do patrimônio documental audiovisual público, a 

organização desta memória social e o acesso ao conhecimento potencial advindo 

destes acervos. 

 

Baseados nos princípios do método dialético materialista, entendemos que a 

documentação audiovisual pública associada à história do país deva resultar em 

conteúdos informacionais digitais que contribuem significativamente para a 

construção e a preservação da memória social audiovisual. Além disso, tal 

documentação constitui, via acesso remoto, elementos importantes para a promoção 

da ampliação da consciência coletiva sócio-histórica.  

 

Nesse sentido, procurou-se 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 estes 

documentos (de caráter arquivístico permanente, histórico) visando ao 

desenvolvimento de um modelo de preservação para acervos arquivísticos 

audiovisuais públicos. Este modelo, denominado Repositório Legatum – Sonus et 

Imago (RL-SI), foi idealizado e criado no âmbito da pesquisa ora relatada, e está 

disponível em http://www.legatum.ufba.br ou http://www.legatum-si.net. Trata-se de 

ambiente digital baseado nos softwares livres, de código aberto: o Access to 

Memory (AtoM), com esquema de metadados de fundamento arquivístico, para o 

acesso remoto, e o Archivematica, com as mesmas características, mas destinado à 
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preservação, em nosso caso, dos arquivos digitais audiovisuais. Ambos os softwares 

já se encontram interligados na configuração atual do RL-SI. 

 

Considerando ser este Relatório referente à última fase de uma pesquisa, cabe-nos 

trazer alguns aspectos que ajudem a compreender a ação da pesquisa em outros 

momentos de seu desenvolvimento e execução, não nos limitando exclusivamente 

ao período referente à Fase 3 de 3 que aqui relataremos com maior detalhamento. 

 

O RL-SI foi criado no âmbito mais amplo da Iniciativa Legatum 

(http://www.legatum.ufba.br/web/), que reúne 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. 

Especificamente com relação a esta pesquisa, a Iniciativa Legatum reúne também 

uma série de instituições interessadas no desenvolvimento de soluções para o 

acesso e preservação de acervos audiovisuais, de acordo com o escopo desta 

iniciativa, via acordos de cooperação ou por meio de ofícios de participação, sempre 

devidamente formalizados.  

 

A comunicação da Iniciativa Legatum é realizada por meio de encontros presenciais 

e por meio de listas de discussão institucionais, mantidas na infraestrutura da STi-

UFBA – Superintendência de Tecnologia da Informação da Universidade Federal da 

Bahia (mais adiante traremos mais detalhes sobre Inciativa Legatum).1 O endereço 

para o envio de mensagens à lista única é vsdfc-legatum-l@listas.ufba.br. Além dos 

membros do Grupo CRIDI que atuam na equipe desta pesquisa, a lista única 

congrega parceiros formais (setores da UFBA e instituições que atuam no âmbito de 

Acordos de Cooperação Técnica formais, publicados em DOU) e colaboradores da 

pesquisa (que ainda aguardam decisões ou procedimentos de formalização como 

parceiros). Fazem parte da lista única profissionais das seguintes instituições: 

                                                 
1 Além do RL-SI, vale registrar, foi também criado (pelo arquivista mestre em Ciência da Informação, 
Ricardo Sodré Andrade, membro do Grupo CRIDI atuante nesta pesquisa), no âmbito da Iniciativa 
Legatum um outro importante produto, o Archives World Map (AWM), um dataset, webservice e mapa 
colaborativo de instituições custodiadoras de acervos arquivísticos, que se pretende integrar em 
breve ao RL-SI. Cf. https://www.archivesmap.org/. Acesso em: 01abr.2019. Neste relatório, no 
entanto, não nos ateremos a este produto, deixando-o, em toda a sua complexidade e qualidade, 
para ser discutido em outra oportunidade. 
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Arquivo Nacional (parceiro); VídeoSaúde Distribuidora - VSD / Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde / Fundação Oswaldo 

Cruz (parceiro); TV UFBA (parceiro); Laboratório de Audiovisual - LabAV / Midiateca 

/ Faculdade de Comunicação / UFBA (parceiro); Arquivo de Documentação Histórica 

Musical – AdoHM / UFBA (parceiro); Laboratório Universitário de Ppreservação 

Audiovisual - LUPA / Universidade Federal Fluminense (colaborador); Laboratório de 

Estudos do Discurso, da Imagem e do Som - Labedis / Museu Nacional / Fórum de 

Ciência e Cultura / UFRJ (colaborador); e Coordenação de Arquivo da Câmara dos 

Deputados (colaborador). Além disso, participam da lista duas instituições 

observadoras, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e 

a Superintendência de Tecnologia da Informação STI-UFBA), que também atua 

como parceiro.2 Outras instituições interessadas podem tornar-se parceiras ou 

colaboradoras nos futuros aperfeiçoamentos do RL-SI. 

 

O AtoM e o Archivematica contam com o reconhecimento do Conselho Internacional 

de Arquivos (ICA, da sigla em inglês), e são respectivamente dedicados ao acesso 

remoto digital arquivístico e à preservação digital arquivística, sendo reconhecidos 

como tais também pelo Arquivo Nacional brasileiro (AN), que vem adotando-os em 

iniciativas de experimentações e testes.  

 

Investimos fortemente 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 

                                                 
2 Para ler os arquivos antigos da lista é preciso fazer logon na homepage do ambiente, em: 
https://listas.ufba.br. Na primeira vez em que se faz o acesso ao ambiente, é preciso observar no 
canto superior esquerdo da homepage a pergunta “Primeiro acesso?”: clicando-se aí somos 
direcionados para uma página que nos solicita nosso endereço de email (o mesmo que estiver 
cadastrado na lista, portanto, primeiramente é preciso pedir a inscrição na lista enviando mensagem 
para cridi@ufba.br) e onde nossa senha (individual, naturalmente) poderá ser criada. Com a senha 
pode-se adotar todos os procedimentos para os quais se tiver privilégios de acesso. Um deles, válido 
para todos, é o acesso aos arquivos antigos de mensagens que circularam na lista. Para acessar os 
arquivos antigos, após fazer o logon, é preciso observar na coluna da esquerda da página o nome da 
lista <vsdfc-legatum-l>: clicando-se aí somos direcionados à página “Informações da lista”. Na coluna 
à esquerda da página com as informações da lista, clicando-se em “Arquivo”, tem-se acesso aos 
arquivos das mensagens trocadas na lista. Estes detalhes, que parecem exagerados por estarem 
aqui, são relevantes de serem relatados, pois todo parceiro ou colaborador atual, e mesmo os 
eventuais interessados que lerem este relatório, saberão como estabelecer este contato, com a 
possibilidade de se tornarem também colaboradores efetivos do ambiente do RL-SI. 
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apresentar a pesquisa e seus produtos, e publicando-as nos Anais dos eventos, 

para disseminação da temática do acesso ao (e preservação do) patrimônio 

audiovisual arquivístico. Mas também publicamos artigos científicos, em português, 

inglês e espanhol, em periódicos nacionais e em coletânea internacional. Ou seja, 

obtivemos êxito na publicação de textos em três idiomas, em espaços internacionais, 

nos formatos impresso e digital. O Apêndice 1 reúne as publicações aqui indicadas. 

 

Alcançamos excelentes resultados na atualização de estudantes de graduação e no 

aprimoramento técnico-científico de pesquisadores no campo da preservação de 

documentação audiovisual. Esta última fase da pesquisa, iniciada em 01 de março 

de 2016 e concluída em 28 de fevereiro de 2019, destinou-se à implementação da 

proposta interinstitucional de apoio e uso do RL-SI. Nesta última fase da pesquisa 

instalamos o software Archivematica integrando-o ao software AtoM, que já havia 

sido implementado previamente, em outra fase da pesquisa, fazendo, então, com 

que o ambiente do RL-SI possa contar também com campos de metadados de 

preservação, ou seja, com uma infraestrutura institucional não mais exclusivamente 

para acesso remoto adequado, mas também para a preservação digital arquivística 

de documentos audiovisuais natodigitais e daqueles resultantes de procedimentos 

de conversão digital. 

 

Em 2015, ainda na Fase 2 de 3 da pesquisa, também contemplada com Bolsa de 

Produtividade PQ2 (2013-2016), fomos convidados a participar do evento SOIMA – 

Sound and Image Collections Conservation Program, promovido pelo ICCROM – 

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property, desta vez em Bruxelas, o SOIMA 2015, quando, além de adquirir formação 

técnica, divulgamos nossa pesquisa durante as Conferências que se seguiram ao 

workshop. Nesse mesmo ano o Grupo CRIDI completou dez anos de atividades. 

Seus membros realizaram então 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 de pesquisa nos últimos dez anos, mostra de filmes, exibição de filmes 

seguida de debates com os seus criadores e seminário sobre preservação e acesso 

audiovisual. Contamos com o apoio da Diretoria de Audiovisual da Fundação de 
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Cultura do Estado da Bahia (DIMAS-FUNCEB), por intermédio de seu Núcleo de 

Memória. A DIMAS cedeu parte de sua ambiência institucional utilizada no evento XI 

Panorama Internacional Coisa de Cinema para a realização paralela da III SECRIDI. 

Procuramos estabelecer 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 documental audiovisual público. Pouco depois obtivemos uma nova 

aprovação de projeto no âmbito da pesquisa, na Chamada Universal nº 14/2013, 

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 apenas a aproximadamente 13 % 

dos recursos solicitados.  

 

1.2 O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Ao longo de toda a pesquisa, em suas diferentes fases, indagávamo-nos sobre 

como relacionar informação e consciência, memória e conhecimento, salvaguarda e 

acesso remoto no contexto digital de documentação arquivística audiovisual pública. 

Entretanto, nesta fase final da pesquisa, mais específica tecnologicamente, nos 

“debruçamos” no principal produto tecnológico advindo de nossa ação, o RL-SI, a 

partir de uma nova questão, dialeticamente interposta e resultante de todo este 

processo:  

 

Como proceder visando à ampliação do escopo tecnológico e social do Legatum, 

qualificando-o também para a preservação digital3 e consolidando seu uso efetivo no 

âmbito nacional e no de outros países de idiomas de origem latina?  

 

Investigamos duas áreas contextuais, de forma que pudéssemos alcançar uma 

adequada elucidação das questões: a área mais ampla, da reflexão epistemológica 

e conceitual na interface com a documentação arquivística audiovisual pública, e a 

área mais específica, dos procedimentos técnicos de materiais audiovisuais digitais 

constituintes do acervo público. 

                                                 
3 Não somente para o acesso remoto, como já se caracterizava, então, o RL-SI à época da 
submissão do projeto relativo à Fase 3 de 3 da pesquisa. 
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Nesse sentido, desde a primeira fase da pesquisa (Fase 1 – 2005-2007; a pesquisa 

foi retomada, em sua Fase 2, no período de 2013-2016, e a última fase, Fase 3, em 

2016-2019), nos vimos envolvidos numa problemática que nos conduziu a uma 

complexa e ampla reflexão, fazendo-nos reiterar nossa convicção original de que 

somente a cooperação interinstitucional poderia trazer para si tal amplitude de 

reflexões de âmbito predominantemente tecnológico, e foi o que procuramos 

realizar, promovendo esta cooperação, a partir de colaborações formais com setores 

da UFBA e de parcerias de cooperação técnica com outras instituições detentoras 

de arquivos audiovisuais em seus acervos, as quais, mesmo concluída esta 

pesquisa, permanecerão no campo do debate e do aprendizado mútuo sobre todas 

as questões que envolvem a criação de repositórios digitais, especialmente quando 

o que se pretende é um ambiente que englobe mais de uma instituição, como é o 

caso do RL-SI. 

 

1.3 DO MÉTODO DE ABORDAGEM, DAS TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS E 

DOS MÉTODOS DE PROCEDIMENTO ADOTADOS 

 

Ao longo de nosso percurso acadêmico 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 relativo à Fase 3 de 3 da pesquisa: 

 

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 
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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”.4 
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 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) 

 

Durante o Pós-Doutorado-Sênior (CNPq-PDS), já referido aqui, realizado no Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), entre 2016 e 2017, foi 

sugerida pela Supervisão de Estágio –– com o intuito de reunirmos elementos a 

partir de leituras que consideramos fundamentais sobre a abordagem dialético 

materialista –– a elaboração de uma relação de textos de autores de perfil marxiano 

lidos durante o estágio (mais adiante haverá um link para estas fontes). Vale 

destacar aqui, como decorrência da complexidade do método de abordagem 

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

                                                 
4 Cf. Gamboa (1989, p.98 e p. 101). 
5 Cf. Marconi e Lakatos (2003, p.102) e Frigoto (1989, especialmente p.79-83). 
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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 reforçou a relevância da proposta feita pela Supervisão do Estágio, 

de reunirmos as fontes complementares aos nossos estudos sobre a dialética 

materialista, de que tivéssemos lido ou retomado a leitura durante o estágio.  

 

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

adotadas ao longo da pesquisa, em suas diferentes fases, 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. Das 65 instituições (ou setores de instituições) pesquisadas, 35 já 

haviam realizado projetos de conversões digitais de parte de seus acervos ou já 

possuíam itens natodigitais. Isso nos permitiu entender melhor “as situações atual e 

almejada da digitalização de imagem em movimento e as demandas e necessidades 

de consulentes deste tipo de acervo” (SILVA, 2012, p.18). Adotamos técnicas de 

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 –– e de documentação direta, com 

observação extensiva, 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 RL-SI pelas 

instituições, mantivemos, por observação extensiva e intensiva, contatos diretos, por 

email ou em reuniões presenciais com técnicos e gestores destas instituições (ou 

setores de instituições), listadas no Apêndice 2, com destaque em amarelo 

naquelas em que as conversações efetivamente alcançaram algum êxito. 

 

Coletados os dados, passamos aos métodos de procedimento que temos adotado 

— baseados numa pesquisa do tipo participante (ou ‘pesquisa-ação’, ‘pesquisa de 

ação’), com vieses quantitativo e qualitativo — são o comparativo, o quantitativo, o 

qualitativo, e o analítico em árvore de problemas, os infográficos e os quadros 

navegáveis, como formas de visualização e compartilhamento dos dados coletados 

na pesquisa.  

                                                 
6 Cf. http://cridi.ici.ufba.br/institucional/dados-coletados-audiovisual.html. Acesso em: 01abr.2019. 
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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 
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 
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audiovisual] e a distribuição via internet destes documentos 
constituintes de arquivos públicos. (SILVA, 2012, p.16) 

 

Esquematicamente, esta foi a metodologia adotada na pesquisa: 

 

• Tipo de pesquisa: participante, com vieses qualitativos e quantitativos; 

• Método de Abordagem: dialético materialista 

• Técnicas:  

• Documentação indireta: 

• Pesquisa, seleção e leitura de fontes e documentos; 

• Navegação em sites sobre a temática; 

• Transcrição, tradução, legendagem e dublagem de vídeo 

relevante; 

• Tradução de cinco artigos relevantes que abordam o tema da 

preservação digital distribuída; 

• Levantamento dos principais eventos sobre audiovisual (AV) ao 

longo de 01 ano; 

• Observação direta intensiva: 

• Visitas técnicas;  

• Visitas de cunho administrativo; 

• Contatos diretos com profissionais técnicos e gestores; 

• Reuniões presenciais com parceiros e contatos regulares por 

email; 

• Abertura de listas institucionais (STI-UFBA) de discussão com 

as instituições parceiras e potencialmente parceiras; 

• Observação (individual e em equipe) de acervos, ambientes e 

sistemas de informação; 

• Fotografia de documentação de ambientes e acervos durante as 

visitas; 

 

• Observação direta extensiva (35 respondentes): 

• Questionário por email (03 perguntas subjetivas, em substituição 

às entrevistas presenciais originalmente planejadas); 
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• Métodos de Procedimento: 

• Analítico em árvore de problemas; 

• Infográficos e Quadros navegáveis (bibliografias, eventos, recursos 

úteis); 

• Comparativo; 

• Quantitativo; 

• Qualitativo, de seleção de termos-chave em respostas subjetivas; 

• Constante atualização do Repositório Legatum – Sonus et Imago; 

• Criação de site sobre a Iniciativa Legatum; 

• Criação de páginas (landing page) para divulgação/realização do 

Colóquio de Pós-Doutorado e do IV SECRIDI; 

• Disponibilização dos dados da pesquisa em website do grupo de 

pesquisa. 

 

1.4 DO OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral da pesquisa foi o de concluir a formulação de abordagens teórico-

conceituais e de procedimentos técnicos orientados à salvaguarda de acervos 

audiovisuais digitais públicos de instituições brasileiras e de outros países de 

idiomas de origem latina, com base no desenvolvimento de repositório multilíngue 

destinado ao acesso remoto e à preservação destes itens digitais.  

 

O objetivo foi parcialmente alcançado. Um Pós-Doutorado-Sênior, já mencionado 

aqui, aprovado pelo CNPq (com bolsa PDS) nos ajudou em muito nas formulações 

conceituais, que apresentaremos neste relatório. Além disso, o RL-SI, produto da 

Iniciativa Legatum, está disponível para o acesso a vídeos de instituições 

depositárias. Como vimos, o repositório está disponível em 

http://www.legatum.ufba.br e a Iniciativa que o gerou está disponível em 

http://www.legatum.ufba.br/web/. Não conseguimos concluir, ainda, o segmento do 

repositório dedicado à preservação, mas já estamos bastante avançados para sua 

conclusão. O aspecto associado à efetiva participação internacional só mostrou 

resultados promissores já ao final do período da Fase 3 de 3, quando fomos 

convidados a indicar como representante do Brasil no campo da preservação dos 

acervos audiovisuais um membro de nosso grupo de pesquisa, para participar do 
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evento internacional “III Congreso Internacional de Archivos Digitales: Forjando el 

Futuro. Inteligencia Artificial y Big Data para la Preservación  Digital  Sonora y 

Audiovisual”7, particularmente reunindo instituições ibero-americanas, a ser realizado 

no México, em novembro de 2019, pela Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), tendo sido indicado justamente o profissional arquivista que idealizou, no 

âmbito da pesquisa, o repositório que disponibilizamos online para uso dos 

interessados, Ricardo Sodré Andrade, agora membro da RIPDASA - Red 

Iberoamericana para la Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, 

que já estuda a possibilidade de se adotar, em âmbito ibero-americano, o RL-SI e o 

Archives World Map, outro produto da Iniciativa Legatum já referido aqui na nota de 

rodapé nº1. 

 

Mas, mesmo tendo sido concluída a pesquisa, a ação em torno de seus produtos é 

de ordem contínua e, promissoramente, de fato, internacional, ou seja, a idealização 

e o aperfeiçoamento de tais produtos permanecerá significante no âmbito do grupo 

de pesquisa, que manterá, com apoio institucional da UFBA, os ambientes e 

produtos desenvolvidos na pesquisa concluída. 

 

Para o alcance de nosso objetivo geral, executamos os objetivos específicos 

conforme apresentados a seguir e, de forma intensa, participamos ativamente de 

eventos científicos extensionistas. 

 

1.5 DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conforme proposto no projeto da Fase 3 de 3 da pesquisa, agimos de acordo com 

os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Consolidar a análise bibliográfica em execução pela equipe da pesquisa: 

 Levantamentos bibliográficos exaustivos foram realizados em bases de 

dados de importantes periódicos científicos de cuja maioria somos (ou 

fomos até recentemente) assinantes: Journal of the Association for 

Information Science & Technology – JASIST; El Profesional de la 

                                                 
7 Cf. http://difusion.iibi.unam.mx/CIADIII/page1.html . Acesso em: 01abr.2019. 
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Información; IASA Journal, da International Association of Sound and 

Audiovisual Archives, entre outros, com excelentes resultados para a 

atualização do conhecimento produzido sobre a temática dos acervos 

audiovisuais; 

 Novas assinaturas de novos periódicos sobre audiovisual e novos 

títulos em livros foram adquiridos; 

 Dissertações e teses apresentadas/defendidas em instituições 

acadêmicas brasileiras também receberam absoluta atenção, com 

ótimos resultados; 

 Links para o acesso a todas as fontes estudadas durante a pesquisa 

estão disponíveis em três segmentos:  

 Bibliografia Completa:  

http://cridi.ici.ufba.br/institucional/bibliografia-completa/  

 Bibliografia de autores marxistas:  

http://cridi.ici.ufba.br/institucional/autores-com-abordagem-

dialetico-materialista-de-cunho-marxiano-marxista/ 

 Bibliografia fundamental sobre memória, patrimônio e 

arquivos: 

http://cridi.ici.ufba.br/institucional/fontes-fundamentais-para-o-

estudo-especifico-do-conceito-de-memoria-patrimonio-e-

arquivos 

 

b) Concluir o diagnóstico das estruturas e condutas observáveis na área da 

conversão de imagem em movimento: 

 A partir de visitas técnicas e da coleta de dados junto a gestores dos 

acervos audiovisuais, novos infográficos foram elaborados, com 

importantes dados sobre o perfil institucional; 

 Árvore de problemas: 

http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arvore-de-problemas/  

 Perfis profissionais: 

http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-

questionario-subjetivo-do-posdoc-q1-1/ 

 Elementos de formação profissional: 



 20 

http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-

questionario-subjetivo-do-posdoc-q1-2/ 

 Recursos técnicos: 

http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-

questionario-subjetivo-do-posdoc-q2/ 

 Recursos tecnológicos: 

http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-

questionario-subjetivo-do-posdoc-q3/ 

 Foram necessárias renovações de assinaturas de softwares utilizados 

na pesquisa, adquiridos com os recursos da Bolsa PQ2: Survey 

Monkey, versão Gold, para a coleta de dados; Wunderlist (por um 

período já encerrado), para a gestão das atividades dos bolsistas; e 

Visual Composer (também apenas por um determinado período, já 

encerrado), para trabalhos de criação e ajustes no site do grupo de 

pesquisa;  

 

c) Disponibilizar online um conjunto de soluções e procedimentos adequados 

relativos à digitalização e ao acesso remoto de itens audiovisuais, levando-se 

em consideração as limitações institucionais identificadas durante a fase 

anterior da pesquisa: 

 Objetivo parcialmente alcançado, com justificativas e compensações 

indicadas na Seção 3 – Adequações, Alterações e Dificuldades 

Ocorridas Durante a Pesquisa; 

 

d) Concluir etapa piloto associada ao acesso remoto via Repositório Legatum; 

 As operações de acesso aplicadas aos arquivos de vídeo inseridos no 

RL-SI foram bem-sucedidas e a etapa piloto foi concluída para o 

segmento de acesso do repositório, mas permanecerá sob constante 

aprimoramento e ajustes, conforme a proposta da Iniciativa Legatum; 

 

e) Dar prosseguimento à instalação do software open source Archivematica e 

concluir a estrutura de metadados do Legatum relativa à preservação digital 

de itens audiovisuais; 
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 Membros do grupo de pesquisa se reuniram na STI-UFBA e 

conseguiram realizar com sucesso a instalação, depois de muitas 

semanas de enfrentamento das especificidades de um software livre, 

de código aberto, de alta complexidade; 

 O software foi instalado com sucesso em ambiente servidor dedicado 

exclusivamente ao viés de preservação que caracteriza o RL-SI; 

 O servidor destinado ao ambiente do Archivematica foi adquirido com 

recursos da Bolsa CNPq-PQ2 — um computador Dell Power Edge 

T130, com processador Intel® 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 — está alocado na STI-UFBA, 

conectado aos ambientes de segurança, de backup e de rede da 

UFBA, rodando com sistema operacional Linux; 

 A estrutura de metadados do Archivematica atende aos requisitos 

internacionais de preservação, adotando padrões internacionais em 

seus campos de dados; 

 

f) Dar prosseguimento ao compartilhamento/difusão dos resultados da 

pesquisa; 

 Estudantes do ICI-UFBA de todos os níveis estiveram presentes nos 

eventos organizados pela equipe do projeto, através das publicações, 

bolsas de iniciação científica e outros produtos e ações aqui relatados; 

 As ações comprovam a volumosa produção também nesta Fase 3 de 3 

da pesquisa (indicada quantitativamente no tópico seguinte e 

detalhada no Apêndice 1); 

 Além de 37 apresentações orais ministradas, publicamos um total de 

(coincidentemente) 37 outros trabalhos acadêmicos, entre artigos em 

periódicos científicos, capítulos de livros, resumos, traduções e 

comunicações escritas em eventos da área da Ciência da Informação e 

correlatas: 

 01 (um) capítulo de livro; 

 03 (três) artigos em periódicos científicos; 

 11 (onze) trabalhos completos em Anais de eventos; 
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 01 (um) resumo expandido em Anais de evento; 

 12 (doze) resumos em Anais de eventos; 

 01 (um) pôster em Anais de evento; 

 02 (dois) vídeos traduzidos; 

 01 (um) artigo traduzido; 

 04 (quatro) comunicações escritas traduzidas; 

 01 (um) livro traduzido em coautorias; 

 37 (trinta e sete) comunicações orais, palestras e conferências 

ministradas. 

 

1.6 DAS METAS ESTABELECIDAS NO PROJETO 

 

a) Pelo menos quatro comunicações escritas em eventos científicos: 

 Publicamos 11 (onze) trabalhos completos (dois deles em espanhol), 

01 (um) resumo expandido e 12 (doze) resumos em Anais de eventos, 

surpreendendo-nos a todos do Grupo CRIDI pelo esforço concentrado 

de divulgação da pesquisa e de seus resultados numa grande 

quantidade de eventos; 

 

b) Pelo menos dois artigos científicos em periódicos nacionais: 

 Publicamos 01 (um) artigo em periódico Qualis B1; 

 Publicamos 01 (um) artigo em inglês em periódico Qualis B1 (o mesmo 

artigo referido acima foi traduzido e publicado no mesmo periódico); 

 

c) Pelo menos um artigo científico em periódico internacional: 

 Publicamos 01 (um) artigo em periódico Qualis B4, em português; 

 

d) Um livro sobre a temática ao final do projeto: 

 Meta não alcançada, com justificativas e compensações indicadas na 

Seção 3 – Adequações, Alterações e Dificuldades Ocorridas 

Durante a Pesquisa; 

 

e) Lançamento de memórias, referências, ações e produtos da pesquisa no 

Repositório Institucional (RI-UFBA): 
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 Esta meta foi revista e alterada; 

 O acesso às memórias, referências, ações e produtos da pesquisa foi 

deslocado do Repositório Institucional da UFBA (RI-UFBA, previsto 

inicialmente no projeto aprovado) para o ambiente do site8 institucional 

do Grupo CRIDI-UFBA, devido ao maior controle imediato que 

devíamos ter que experimentar no desenvolvimento da pesquisa e no 

compartilhamento de seus resultados; 

 Acreditamos que tal deslocamento de acesso aos dados ajudou em 

muito as equipes de todas as instituições interessadas, além de 

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

favorece a todos; 

 Nada impede, naturalmente, de a qualquer momento uma equipe do 

grupo de pesquisa dedicar-se a replicar tais dados e informações 

também no RI-UFBA; 

 

f) Atualização de estudantes dos diferentes cursos de graduação vinculados ao 

projeto e aprimoramento técnico-científico de pesquisadores no campo da 

preservação de documentação audiovisual, em ambos os casos visando ao 

desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema, no nível dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso (TCC), das dissertações de mestrado e de teses 

doutorais: 

 Orientamos 13 (treze) trabalhos acadêmicos correlacionados ao tema 

desta pesquisa, 04 (quatro) deles ainda em andamento, conforme 

segue: 

 02 (duas) dissertações de mestrado em andamento, com defesa 

programada para o primeiro semestre de 2019; 

 02 (duas) teses de doutorado em andamento, com defesas 

programadas para 2020; 

 02 (duas) dissertações de mestrado concluídas; 

 01 (uma) tese de doutorado concluída; 

 02 (dois) Trabalhos de Conclusão de Curso concluídos, um em 

Biblioteconomia e outro em Arquivologia; 

                                                 
8 Ver http://www.cridi.ici.ufba.br. Acesso em: 01abr.2019. 
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 04 (quatro) projetos de bolsistas de Iniciação Científica 

concluídos; 

 

g) Apresentar metodologia e produtos da pesquisa no ensino de graduação em 

Arquivologia e em Biblioteconomia, bem como no ensino de pós-graduação 

de áreas correlatas ao tema, especialmente no doutorado e mestrado em 

Ciência da Informação do PPGCI-UFBA, procurando estimular o interesse 

pela pesquisa sobre o tema: 

 Ministramos aulas na disciplina “ICIA58 – Arquivos de som e de 

imagem em movimento” no PPGCI-UFBA em 02 (duas) turmas, em 

2016 e em 2018; 

 Apresentamos, ainda, os resultados da pesquisa na disciplina de 

Metodologia da Pesquisa em turmas de graduação em Arquivologia e 

em Biblioteconomia do ICI-UFBA, nos semestres 2016.1, 2016.2 e 

2018.1;  

 A metodologia e os resultados da pesquisa também foram 

compartilhados oralmente nos 37 eventos de que participamos, com 

destaque para os seguintes eventos, que reúnem grande contingente 

de estudantes de graduação e de pós-graduação, além de 

profissionais da área: 

 I ETUERN - Encontro de Tradução da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Norte; 

 2º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Sistemas de Informação 

em Música; 

 III SINPRED - Seminário Internacional de Preservação Digital; 

 IV RECONCITEC - Ciência, Tecnologia, Inovação e Tecnologia 

no Recôncavo da Bahia; 

 IV SECRIDI - Seminário CRIDI de Pesquisa e Extensão em 

Cultura, Representação e Informação Digitais; 

 V Seminário de Integração do PPGCI-UFBA; 

 VI Encontro Nacional dos Documentos Audiovisuais, 

Iconográficos, Sonoros e Musicais; 

 9º Debate: Preservação digital de arquivos audiovisuais 

públicos; 
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 X SENABRAILLE – Seminário Nacional de Bibliotecas Braille; 

 XIII CINFORM - Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em 

Informação; 

 XVII ENANCIB - Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação; 

 XVIII ENANCIB - Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação; 

 XVIX ENANCIB – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação; 

 XXXV Semente - Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

 Arquivo em Cartaz - Festival Internacional de Cinema de Arquivo 

– Arquivo Nacional; 

 Colóquio de Pós-Doutorado – IBICT; 

 Congresso UFBA 70 Anos; 

 Congresso UFBA de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Diálogos Arquivísticos – UNIRIO; 

 Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual – Arquivo Nacional; 

 

h) Realização de pelo menos uma edição do Seminário CRIDI de Pesquisa e 

Extensão em Cultura, Representação e Informação Digitais (SECRIDI), com 

foco em acervos audiovisuais e previsão de oferta de workshop sobre a 

temática, ambos utilizando o ambiente Legatum: 

 Meta parcialmente alcançada, com justificativas e compensações 

indicadas na Seção 3 – Adequações, Alterações e Dificuldades 

Ocorridas Durante a Pesquisa; 

 O IV SECRIDI foi realizado em 28 de março de 2018, com 128 

participantes, um número que chegou a nos surpreender pelo 

interesse, mas não tivemos condições de ofertar workshops; 

 
i) Realização de pelo menos uma edição do Simpósio ICIA58 – Arquivos de 

Som e Imagem em Movimento, no âmbito da disciplina de mesmo nome, com 

ampla abordagem sobre o Legatum na atividade de ensino: 
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 Apesar de termos ofertado a disciplina “ICIA58 – Arquivos de som e de 

imagem em movimento”, no PPGCI-UFBA, para 02 (duas) turmas, em 

2016 e em 2018, não realizamos o simpósio, com justificativas e 

compensações indicadas na Seção 3 – Adequações, Alterações e 

Dificuldades Ocorridas Durante a Pesquisa; 

 

j) Consolidar o reconhecimento e o uso do Repositório Legatum: 

 Meta parcialmente alcançada, com justificativas e compensações 

indicadas na Seção 3 – Adequações, Alterações e Dificuldades 

Ocorridas Durante a Pesquisa; 

 

k) Fazer lançamento oficial do Repositório Legatum de Preservação Digital e 

Acesso Remoto a Acervos Públicos Audiovisuais: 

 Meta parcialmente alcançada, com justificativas e compensações 

indicadas na Seção 3 – Adequações, Alterações e Dificuldades 

Ocorridas Durante a Pesquisa; 

 No lançamento oficial do site da Iniciativa Legatum e do site de seu 

principal produto, o RL-SI, em 2017, no ICI-UFBA, não tínhamos ainda 

as condições de efetivo lançamento do segmento do RL-SI destinado 

às operações de preservação, somente as de acesso estavam 

concluídas; 

  Em seguida à realização do lançamento do ambiente de acesso do 

RL-SI, dedicamo-nos, no entanto, a concluir o complexo trabalho de 

instalação e atualização do sistema operacional (Linux) para que 

pudéssemos partir para a instalação do próprio software livre 

Archivematica, bastante complexo também, o que causou a 

impossibilidade de termos o produto totalmente disponível para uso no 

segmento de preservação no período limite de execução do projeto; 

 

Na Seção 3 – Adequações, Alterações e Dificuldades Ocorridas Durante a 

Pesquisa comentaremos os motivos da impossibilidade de realização plena do 

objetivo específico  c  e das metas   d,  h,   i,   j   &   k.  
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1.7 SUBPROJETOS REALIZADOS E OUTRAS AÇÕES NO ÂMBITO DA PESQUISA 

 

Necessitando de recursos materiais e financeiros para aplicar à pesquisa, decidimos 

submeter Projeto de Pós-Doutoramento-Sênior ao CNPq, já mencionado aqui, de 

forma a investir integralmente os recursos financeiros da bolsa na nossa pesquisa. O 

projeto, intitulado Iniciativa Legatum: um modelo arquivístico de preservação digital 

do patrimônio audiovisual custodiado por instituições brasileiras e de outros países 

de idiomas de origem latina, foi aprovado pelo CNPq (Bolsa PDS no país) para o 

período de 12 meses (novembro de 2016 a outubro de 2017), nos proporcionando 

efetivamente recursos (num total R$ 57.600,00, incluídos aí R$ 4.800,00 de taxa de 

bancada) para prosseguir com maiores possibilidades de ação. O Relatório Técnico 

Final foi aprovado sem nenhuma ressalva ou necessidade de ajuste, e pode ser 

acessado em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/relatorios/2018/relatorio-

tecnico-final-CNPq-PDS-2016-2017-com-GRU.pdf. 

 

Outras ações resultantes do projeto original foram as atividades de extensão. Em 

2016 o Grupo CRIDI realizou o Simpósio CRIDI: Dilemas Digitais Audiovisuais, 

aberto ao público em geral, em que alcançamos um total de 40 (quarenta) 

participantes, e que teve por base cinco capítulos do livro O Dilema Digital 2 — 

produzido pelo Conselho de Ciência e Tecnologia da Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas dos EUA, com edição brasileira traduzida e distribuída pelo 

Instituto Butantã — e os relatórios finais referentes à Fase 2 de 3 da pesquisa 

submetidos aos órgãos de fomento à pesquisa. A proposta visou à criação de 

oportunidades para que bolsistas e estudantes voluntários do Grupo CRIDI 

pudessem ampliar ações de estudo, diálogos e debates com outros estudantes, 

técnicos e docentes sobre os desafios e as alternativas inerentes à salvaguarda de 

acervos de documentação audiovisual. Cinco membros do grupo de pesquisa (três 

bolsistas e dois voluntários) apresentaram os capítulos do livro referido e seus 

relatórios de pesquisa. O site do evento pode ser consultado em 

http://www.cridi.ici.ufba.br/simposios/dilemas-digitais-audiovisuais/. No evento 

também houve exibição do pôster Dilema Digital 2: perspectivas de cineastas 

independentes, documentaristas e arquivos audiovisuais sem fins lucrativos, 

elaborado por sete pós-graduandos do PPGCI-UFBA, que encontra-se disponível 

em http://www.cridi.ici.ufba.br/simposios/dilemas-digitais-audiovisuais/poster/dilema-
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digital-2-perspectivas-de-cineastas-independentes-documentaristas-e-arquivos-

audiovisuais-sem-fins-lucrativos.pdf .  

 

No mesmo ano de 2016 realizamos, ainda, uma videoconferência online, 

disseminada em tempo real, promovida pela Rede Cariniana, do IBICT, no âmbito de 

seu 9º Debate: Preservação Digital de Arquivos Audiovisuais Públicos, cujo 

arquivo pode ser acessado em https://youtu.be/OyVSJ3hH3XI.  

  

Em 2017, no evento Lançamento de websites e de tradução de Guia Witness,  

realizado pelo Grupo CRIDI, fizemos o lançamento oficial de nossos websites (de 

atualização dos produtos da pesquisa no site Grupo CRIDI e do site da Iniciativa 

Legatum, que engloba o RL-SI como um de seus produtos) e lançamos a tradução 

para o português do Guia de Arquivamento de Vídeo para Ativistas (WITNESS; 

ABPA, 2017), da qual participamos entre os cotradutores. A tradução do Guia visou 

a expandir o alcance sócio-técnico-político de material online de acesso livre relativo 

à produção em vídeo de ativistas sociais que utilizam equipamentos de gravação de 

imagens em movimento para o registro do cotidiano. Dessa vez o público alcançado 

com o evento foi reduzido, de apenas nove participantes. Sendo atividade de curta 

duração (de apenas uma hora para os lançamentos), não houve site reservado ao 

evento. O Guia pode ser acessado em 

https://portugues.witness.org/portfolio_page/guia-de-arquivamento-de-video-para-

ativistas/. 

 

Ainda em 2017, em 14 de novembro, no âmbito do Dia Mundial do Patrimônio 

Audiovisual (27 de outubro), realizamos, a convite da VídeoSaúde Distribuidora 

(VSD-ICICT-Fiocruz), a palestra intitulada Iniciativa Legatum: Pesquisa e aplicação 

colaborativas para adoção de repositório digital para representação, preservação e 

acesso confiáveis a acervos audiovisuais de instituições públicas, durante o III 

Seminário do Patrimônio Audiovisual em Saúde, promovido pelo ICICT e COC, 

da Fiocruz. O arquivo de vídeo do evento está disponível em  

https://youtu.be/MZzMJb9rFLw. 

 

Em 2018, como consequência do Pós-Doutorado-Sênior realizado no IBICT-Rio 

entre novembro de 2016 e outubro de 2017, a instituição promoveu, em parceria 
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com o Grupo CRIDI, o Colóquio de Pós-Doutorado, no Auditório Ministro João 

Alberto Lins de Barros, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, 

quando foi ministrada a conferência Legatum: um experimento cooperativo de 

acesso remoto e preservação digital de acervos audiovisuais. O evento foi 

transmitido online, em tempo real, e os arquivos com os vídeos da gravação estão 

disponíveis em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/eventos-realizados/.  

 

No mesmo ano (2018) o Grupo CRIDI realizou, ainda, desta vez em Salvador, uma 

nova versão da apresentação dos resultados de nosso pós-doutoramento, conforme 

ficara acordado no projeto de pós-doutoramento, com a conferência Repositório 

Legatum: um experimento cooperativo de acesso remoto e preservação digital 

acervos audiovisuais. O evento, IV SECRIDI – Seminário CRIDI de Pesquisa e 

Extensão em Cultura, Representação e Informação Digitais, realizado no 

Auditório Leopoldo Amaral, da Escola Politécnica da UFBA, foi um absoluto sucesso, 

com 148 inscritos, dos quais 128 estiveram presentes, e pode ser consultado em 

seu site, em http://cridi.ici.ufba.br/secridi/#programacao. 

 

Realizamos ainda, também em 2018, a palestra Legatum — Sonus et Imago: Um 

repositório em desenvolvimento cooperativo federado para a preservação digital 

distribuída e o aceso remoto a acervos audiovisuais, durante o VI Encontro 

Nacional de Documentos Audiovisuais, Iconográficos, Sonoros e Musicais, 

promovido pela Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos, 

Sonoros e Musicais do Conselho Nacional de Arquivos (CTDAISM-CONARQ, da 

qual este relator participa como membro titular), ocorrido no âmbito do VIII 

Congresso Nacional de Arquivologia. A programação, as apresentações e demais 

documentos gerados no Encontro referido  (como por exemplo sua Ata), podem ser 

acessados em https://endaism2018.blogspot.com/p/programacao-previa.html, e no 

site do Congresso em http://viiicna.com.br/. 

 

Finalmente, em 11 de abril de 2019 foi publicada a entrevista Preservação e 

repositórios digitais, realizada em outubro de 2018 por Marco Dreer, da Via 78, em 

formato de podcast disponível em https://via78.com.br/podcast-episodio-4/. 
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2 DESCRIÇÃO GERAL DOS RESULTADOS DE NATUREZA CIENTÍFICA, 

RELATIVOS À CONCEITUAÇÃO, MATERIAIS COLETADOS, INFOGRAFIA E 

OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIADAS Á PESQUISA 

 

A seguir apresentamos a fundamentação teórica, os procedimentos adotados e os 

resultados alcançados durante a pesquisa. 

 

2.1 PENSANDO A MEMÓRIA: REFLEXÃO E PRÁXIS SOBRE A PRESERVAÇÃO 

DIGITAL E O ACESSO REMOTO A ACERVOS AUDIOVISUAIS DIGITAIS 

PÚBLICOS 

 

O universo digital é uma instância sem precedentes para a representação, seja da 

expressão do pensamento, da observação metódica da natureza e da sociedade, 

seja no registro do conhecimento nos sistemas documentais de referência. Se é 

verdade que há uma primazia psicológica daquilo que é representado, é preciso, 

então, uma “polirrepresentação”, que facilite o alcance dos mais variados fruidores 

(ou usuários) em potencial. O analista indexador deve perceber estas instâncias do 

documento imagético, e também do dispositivo visual, tendo por base o sentido 

proposto por quem gerou a imagem, pois ainda que caiba a uma Unidade de 

Informação estabelecer critérios em sua política de indexação, que sejam viáveis 

para a realização da análise documentária, isso deve ser feito de modo a permitir, de 

forma potencializada, o acesso coletivo às informações imagéticas, inclusive aos 

cegos, a cada um de nós, no mundo cibernético em que vivemos, às crianças, e 

mesmo aos tomados pela confusão mental (SILVA, 2013). 

 

O conceito de informação que fundamenta nossas ações acadêmicas, seja na 

extensão, no ensino ou nas pesquisas realizadas, tem origem em Silva (2002). 

Naquela formulação teórica abordamos questões específicas relativas ao campo da 

Ciência da Informação (CI), procurando estabelecer correlações — entre 

informação, processo e consciência; representação, conteúdo e dimensão; 

tecnologia, acesso e instância; fotografia e cognição; reformatação, acesso e 

preservação — tendo na fotografia, ou nos acervos fotográficos, a possibilidade 

clara da aplicabilidade social, associada ao desenvolvimento de nossa 
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percepção/cognição. Num esforço de pesquisa, propusemos que o ‘conteúdo’ de 

acervos fotográficos digitais públicos fosse entendido como uma ‘dimensão’ pública 

representativa da possibilidade do indivíduo e da sociedade ampliarem sua 

‘consciência’ (através da fruição de imagens do acervo público) e desenvolverem 

uma maior capacidade de ação junto a suas instituições, objetivando o atendimento 

de suas necessidades. É o acesso às versões digitais das imagens que nos 

interessa. Nesse sentido, a proposta consistia, então, em privilegiar a noção de 

‘tecnologia de acesso’ a conteúdo digital — digitalização de originais e acesso a 

representações digitais de fotografias do acervo público — como ‘instância’ 

formadora de consciência. À época, remetemos à categoria ‘instância’ para 

reportarmo-nos à tecnologia de acesso, já que vemos as operações de acesso a 

conteúdos como fatos típicos que servem de exemplo para o estudo de uma 

propriedade geral. Os ‘fatos típicos’ são as operações de acesso a conteúdos 

informacionais digitais: a instância, o fato típico, é a tecnologia de acesso; a 

‘propriedade geral’, então, está na ampliação da consciência: a tecnologia 

possibilitando ao indivíduo e, por extensão, à sociedade, a expansão da consciência. 

É interessante notar que Zeman tece comentários acerca de uma relação entre o 

trabalho social e a informação social, que resultaria num “pensamento da sociedade, 

a consciência da sociedade” (SILVA, 2002, p.44). A noção de tecnologia de acesso 

a conteúdo digital foi então proposta como a instância através da qual uma interface 

adequada pudesse ser formulada no sentido de favorecer a expansão da 

consciência da possibilidade do acesso ao conhecimento.  

 

Desde então, em nossa praxis, vimos refletindo, atuando, debatendo, com base no 

conceito de informação como processo que promove a ampliação da consciência 

acerca da possibilidade de conhecer e agir, que não é exclusivamente identificado 

por eventos de um outro processo, o comunicacional, que envolveria mensagens, 

receptores, emissores, sinais, ruídos. Nessa perspectiva, a informação não é um 

efeito, estrutura, conteúdo ou suporte físico com símbolos nele arranjados. 

Informação é processo. Um processo é uma concatenação de eventos ou de 

fenômenos — fisiológicos, psicológicos, sociais e até físicos — que apresentam 

alguma unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. Informação é 

processo complexo de estados e de mudanças envolvendo conteúdos 

informacionais, a consciência, o conhecimento, a memória, a ação, o devir. 
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Informação não é resultado, é todo um processo que permite a ampliação da 

consciência da possibilidade de conhecer e agir. Permite, portanto, ficarmos mais 

conscientes de que podemos adentrar outro processo, o de conhecer, e mais outro, 

o de agir.  

 

Na extensão daquela tese original, defendida em 2002, no Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (PPGCI-IBICT), podemos reiterar, acerca do universo dos 

arquivos audiovisuais digitais: sendo uma dimensão quantificável e localizável no 

ciberespaço — por exemplo, 450 megabytes, localizáveis e acessíveis pela internet 

num determinado endereço eletrônico —, os arquivos audiovisuais digitais 

produzidos/mantidos/custodiados pela esfera pública são como uma “grandeza real 

que, quer sozinha, quer com outras, determina a posição de um ponto ... num 

espaço” (LALANDE, 1996, p.260). Urge, de fato e de direito, uma “interface” que 

seja tecnologicamente desenvolvida de forma direcionada ao fortalecimento da 

capacidade de ação do indivíduo junto às instituições. O acesso para todos, a 

questão dos direitos de imagem, de copyright, de propriedade intelectual, de 

produção, entre outros, tudo isto precisa ser abordado coletivamente — e os 

formuladores de políticas precisam ouvir e valorar a perspectiva dos curadores do 

patrimônio cultural, daquilo que podem trazer à mesa de negociações para o 

estabelecimento de acordos de cooperação, como um contrapeso às fortes 

influências dos detentores dos direitos comerciais. E aqui podemos destacar 

especialmente o segmento de pesquisa em que nos detivemos nos últimos seis 

anos, os arquivos audiovisuais digitais custodiados pela esfera pública. Já se 

constatou que o maior risco das coleções não é técnico ou químico, não se relaciona 

a domínios magnéticos, a superfícies óticas ou soluções químicas, e sim à 

viabilidade econômica das sociedades em que vivemos. Sem um contínuo acesso a 

fundos, infraestrutura e suporte nossas coleções estão em risco. Estamos vivendo 

num mundo de crescente complexidade, os arquivistas não são mais aqueles que 

“apenas tomam conta de alguns registros”. Os conhecimentos sobre as 

especificidades dos próprios registros que guardam não são mais propriamente 

suficientes para preservarmos e darmos acesso ao patrimônio documental, que são 

propósitos primários de qualquer arquivo. Arquivistas agora precisam ser experts em 

muitos campos, como o do Direito, têm que conhecer de webdesign, de preservação 
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digital, de assuntos técnicos relacionados a diversos aspectos, como 

acondicionamento e armazenamento, promoção, marketing, finanças, elaboração e 

gestão de projetos.  

 

“Cabe, com efeito, aos profissionais da memória ... fazer da luta pela 

democratização da memória social um dos imperativos prioritários da sua 

objetividade científica” (LE GOFF, 1982, p.58). De fato, se somos o resultado de 

toda uma sociedade pensando, somos, então, o resultado das línguas, das 

instituições, dos sistemas de signos, das técnicas de comunicação, representação e 

registro que nos circundam e nos dão sentido social, forças informativas que dão 

vida a nossas atividades cognitivas. Entender a informação como processo de 

ampliação da consciência é uma forma de, resistindo à ideologia pós-moderna, nos 

mantermos interrogando as questões das relações sociais, das relações 

intersubjetivas, recolocando a questão do poder, da história e da cultura, como já 

sugeriu a filósofa Marilena Chauí. Não podemos entender a CI como uma ciência 

pós-moderna por considerarmos que uma ideologia pós-moderna confunde a 

aparência social — o aparecer das imagens sociais e culturais — com a estrutura e 

a essência da própria sociedade, quando de fato o aparecer social, pela ideologia, 

oculta o sentido do social (SILVA, 2002). Esta é a abordagem básica aos conceitos 

fundamentais com que trabalhamos, relativos à informação considerada como um 

processo. Mas o conceito de memória vem se mostrando como uma forte tendência 

nos estudos da CI. 

 

Por isso, 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 propusemos, 

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, 

concentrando-nos especificamente no conceito de memória, atentarmos também 
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para a eventual evolução dos conceitos de patrimônio e de arquivo.9 Identificados 

esses três conceitos fundamentais, visando à consolidação e ao uso do RL-SI na 

esfera pública, realizamos um volumoso trabalho de levantamento de fontes e de 

leitura. 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, que permeia campos como 

os das ciências humanas, das ciências sociais, das aplicações técnicas e 

tecnológicas, das engenharias e 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. Como vimos anteriormente, a bibliografia completa 

pode ser acessada em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/bibliografia-completa/. 

 

Apresentando o livro Memória e Sociedade, de Ecléa Bosi, Chauí (1983) tece 

comentário denso ao destacar um aspecto da pesquisa de Bosi e de seu resultante 

livro: “...você começa declarando que não está preocupada ... em fornecer modelos 

de pesquisa nem em obedecer aos modelos existentes. Fala na reciprocidade e no 

intercâmbio dos lugares do sujeito e do objeto, de tal modo que o sujeito 

investigador, tornando-se veículo da memória dos ‘objetos’ investigados, vê-se 

diante de sujeitos para os quais e com os quais se dispõe a trabalhar.” (CHAUÍ, 

1983, p.xxiv).  

 

                                                 
9 Relevante observar que já durante a pesquisa, ao final do ano de 2017, foi organizado e lançado por 
pesquisadores da Universidade de Brasília o livro “Memória: Interfaces no campo da informação” 
(OLIVEIRA; RODRIGUES, 2017). 
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Bosi nos remete a Bergson e a Halbwachs, atenta aos aspectos institucionais e 

ideológicos da memória. Destaca em Matière et mémoire, a “originalidade tantas 

vezes polêmica” das proposições de Bergson, demonstrando como esta obra 

“constitui o centro dos debates sobre tempo e memória, provocando reações que 

ajudaram a Psicologia Social a repensar os liames sutis que unem a lembrança à 

consciência atual e, por extensão, a lembrança ao corpo de ideias e representações 

que se chama, hoje, correntemente, ‘ideologia’” (BOSI, 1983, p.17). Ferraz explica a 

perspectiva inaugurada por Bergson, aquela na qual “estamos imersos na duração, 

em um presente que dura; nossa memória não consiste de modo algum em uma 

‘regressão do presente ao passado, mas, ao contrário, em um progresso do passado 

no presente’” (FERRAZ, 2016, p.21). Como ilustra a autora, 

 
A construção filosófica de Bergson respondia às angústias de seu 
tempo com relação à automação dos corpos e à rotinização da vida, 
por conta da inserção crescente dos homens em uma lógica de 
estímulo-resposta (mecanismo muito explorado e estudado pelas 
ciências da época) demandada pelos meios de produção fabril, pela 
indústria cultural nascente, pela intensa estimulação sensório-motora 
dos corpos nos centros urbanos em expansão (...) situados mais de 
um século depois de Matéria e memória, de que modo tais reflexões 
nos interpelam hoje? O esvaziamento do horizonte de futuro 
ressaltado por diversos estudiosos da contemporaneidade, a 
sensação de se viver em um presente inflado parecem corroer o 
sentido mesmo de “duração”, afetando, por conseguinte, nossa 
relação com a memória. Essa sensação aponta igualmente para um 
esvaziamento ontológico, na medida em que, como Bergson 
escreveu luminosamente, “nada é menos do que o momento 
presente” (BERGSON, 2001, p.291). Para o autor, a memória do 
homem – vivente dotado da preciosa capacidade de “hesitar” –, ao 
se virtualizar e manter em sua integralidade, funciona como uma 
fonte inesgotável, prenhe de novos futuros.  (FERRAZ, 2016, p.23-
25) 

 

Já com Halbwachs (durkeimniano, comteano, “a precedência do ‘fato social’ e do 

‘sistema social’ sobre fenômenos de ordem psicológica, individual”), surgem os 

estudos sobre “os ‘quadros sociais da memória’ (...) a realidade interpessoal das 

instituições sociais.’” Conforme Bosi (1983, p.18), “Halbwachs amarra a memória da 

pessoa à memória do grupo; e esta última à esfera maior da tradição, que é a 

memória coletiva de cada sociedade”. 

 

Rousso também nos traz esclarecimentos acerca do entendimento proposto por 

Halbwachs: 
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A memória, no sentido básico, é a presença do passado. (...) A 
memória, para prolongar essa definição lapidar, é uma reconstrução 
psíquica e intelectual que acarreta de fato uma representação 
seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo 
somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, 
nacional. Portanto, toda memória é, por definição, “coletiva”, como 
sugeriu Maurice Halbwachs. Seu atributo mais imediato é garantir a 
continuidade do tempo e permitir resistir à alteridade, ao “tempo que 
muda”, às rupturas que são o destino de toda vida humana, em 
suma, ela constitui – eis uma banalidade – um elemento essencial da 
identidade, da percepção de si e dos outros. (ROUSSO, 2006, p.94). 

 

Memória e identidade são geralmente admitidas como indissoluvelmente ligadas, 

como reitera Candau. Remetendo-nos a Pierre Nora, o autor destaca que “nenhuma 

época ‘foi assim tão voluntariosamente produtora de arquivos como a nossa, não 

apenas pelo volume que secreta espontaneamente a sociedade moderna, não 

apenas pelos meios técnicos de reprodução e conservação de que ela dispõe, mas 

pela crença e respeito aos traços deixados.’” (CANDAU, 2011, p.112). O autor vai 

considerar que, por essa razão, “o ‘mal de arquivo é a expressão da impaciência 

absoluta de um desejo de memória’, e toda perda de arquivos é vivida como uma 

perda de si próprio” (p.158). Aproximamo-nos aqui, como nos ensina Candau, “das 

teses de Michel Oriol quando ele analisa a incapacidade crescente do Estado — um 

‘meio de memória’, de acordo com Nora — de se dizer lugar legítimo da expressão 

de todos” (p.187).  E conclui, “o que importa é a capacidade dessa memória em criar 

laços entre os homens” (p.191). 

 

Com relação especificamente aos filmes, aos vídeos, às imagens em movimento, 

enfim, aos arquivos audiovisuais, Peixoto já indicou que, 

 
Os filmes produzem este efeito de ativar a memória, nos dando essa 
sensação confusa de (re)viver situações que foram registradas ao 
longo da vida. São filmes de memória que, no fugindo da narrativa 
ficcional procuram criar uma narração própria pautada, muitas vezes, 
em um período histórico, uma questão política, na vida de uma 
testemunha/personagem ou mesmo de um lugar qualquer, um bairro, 
uma cidade... 
Os documentários que mostram uma página da história como, por 
exemplo, Shoah, de Claude Lanzmann (1985), ou, para chegar mais 
próximo de nossa realidade, El dia del juicio, de Walter Goobar 
(1998), apresentam uma evidência verbal e visual que nos induz a 
lembranças de uma história da qual não participamos diretamente, 
mas que nos ajuda a compreender o que se passou. Mais do que 
isto, através das imagens de arquivo incrustadas nestes filmes, 
olhamos o lugar e as cenas do acontecimento com a forte 
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sensação/emoção de que dele fizemos parte e (re)vivemos esse 
momento através da experiência dos seus verdadeiros atores. É 
mais do que uma tentativa de representar a memória no filme. É, na 
verdade, um outro tipo de conhecimento ou uma forma de evocação 
desta história que passa a ser (re)vista com os olhos da alma ... 
Estes filmes sobre a história moderna são o que François Niney 
chama de “o teatro da memória”, pois remetem a um passado 
coletivo. (PEIXOTO, 2001, p.173-174) 

 

Citando uma entrevista publicada nos Cahiers du Cinéma, em 1975, Peixoto destaca 

afirmação do historiador Marc Ferro acerca de uma “memória fílmica”: 

 

Depois de algum tempo, a relação dos povos com seu passado – sua 
memória – não se distingue mais tão claramente de sua relação com 
este arquivo (sua memória fílmica de alguma maneira). Criou-se, 
naturalmente, um tipo de cinefilia de massa. (PEIXOTO, 2001, p.174) 

 

O desenvolvimento do entendimento acerca do que seja a memória, nos mais 

diferentes campos do saber correlatos às ciências humanas, sociais e sociais 

aplicadas, na grande maioria dos casos e das interpretações, se imbrica com os 

conceitos de arquivo, de patrimônio, de documento, de preservação, levando-nos à 

percepção de que ainda estamos lidando com a memória como uma grande 

categoria, que, conforme nos ensinam Castells e Ipola, é a “unidade de significação 

de um discurso epistemológico”, dificultando, ainda, sobremaneira, pela sua 

complexidade, o desenvolvimento de uma “unidade significativa de um discurso 

científico”, ou seja, de um conceito (CASTELLS; IPOLA, 1973, p.12). Nas áreas da 

Ciência da Informação, especialmente (e portanto também na Arquivologia e na 

Biblioteconomia), da Museologia, do campo investigativo do conceito de memória 

social, e mesmo no recente universo reflexivo científico das humanidades digitais, ou 

no campo da preservação digital do patrimônio documental público, ainda 

precisamos de uma filosofia da memória e/ou de uma epistemologia da memória que 

nos permitam ampliar a reflexão sobre a categoria memória, até que cheguemos a 

um conceito de memória epistemologicamente e operacionalmente enriquecido para 

estas disciplinas do saber científico. 

 

Vera Dodebei já destacava aspectos semelhantes, há pouco mais de vinte anos, 

relacionando conceitos como os de documento, memória social, ação cultural, 

preservação, representação, patrimônio, quando, em seu doutoramento, defendeu a 
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tese de que “os conceitos de Documento apresentados pelos vários campos do 

saber não são adequados à representação e à preservação das ações culturais”. 

Citando a Proposta de Reformulação do Curso de Mestrado em Memória Social e 

Documento, de 1995, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 

Dodebei indicava, então, correlações conceituais entre documento e memória, ao 

entender que o documento “aparece, agora, não apenas como dado material, como 

objeto a ser manipulado segundo certas técnicas específicas, mas como operador 

que nos permite acesso à problematização da memória social” (DODEBEI, 1997, 

p.17-20). A autora também refletiu sobre as imbricações entre memória social e 

representação, ao afirmar: 

A memória social é assim retida, por meio das representações que 
processamos, quer na esfera pessoal – memória individual – quer na 
esfera coletiva – memória pública. Desse modo, ao falarmos em 
memória, falamos em representação (...) Os espaços de 
representação da memória, esses sim, são sempre móveis, uma vez 
que a dinâmica do processo social absorve e transforma, 
continuamente, não só as ações como as reproduções. E é essa 
propriedade que garante a geração do conhecimento e, 
consequentemente, o desenvolvimento a sociedade. (DODEBEI, 
1997, p.66) 

 

Em 2011 o universo reflexivo proposto pela autora se adensa ainda mais, ao retomar 

suas reflexões, com destaque para os conceitos de memória digital, cultura digital, 

patrimônio e preservação digital: 

 
As indicações de que o conceito de documento vem se deslocando 
do positivismo que abrigou os estudos históricos para o culturalismo 
que conforma os discursos da memória digital, nos levam a refletir 
sobre a preservação desses objetos valorizados culturalmente não 
mais como documentos, mas como patrimônios, digitalizados ou 
nascidos digitais. (...) sem um nível mínimo de comunicação entre as 
instituições do país sobre o tema, existe o risco de ineficácia ... 
Assim, como é improvável e até mesmo indesejável que a 
preservação digital seja centralizada, é interessante refletir sobre os 
possíveis meios de coordenação e como assegurar o uso eficiente 
dos recursos (...) o valor patrimonial designado aos objetos indicados 
como memória parece ganhar supremacia ao valor documental, pelo 
caráter coletivo da herança social. As “nuvens” de memórias virtuais 
e suas linguagens são, pela própria constituição do conhecimento 
que emerge da grande rede social, coletivas, interativas e 
processuais. E nesse sentido, o significado que a ideia de documento 
possa ter para a memória digital é, certamente, representado pela 
circunstancialidade e temporalidade do valor de memória social 
atribuído a determinado objeto. (DODEBEI, 2011, s.p.) 
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Outra relevante pesquisa foi a realizada por Eloísa Oliveira, também para sua tese 

de doutoramento, em 2010, retomada em Oliveira e Rodrigues (2011); ao refletirem 

sobre os conceitos de memória e de informação — no contexto proposto por Wersig 

e Nevelling em artigo publicado em 1978, intitulado The phenomena of interest to 

information science, em que os autores advogam como objetivo da CI a sua 

responsabilidade social na transferência do conhecimento para aqueles que 

necessitam —, as autoras afirmam: 

 
Entendemos que essa responsabilidade pressupõe o acesso 
assíncrono à informação, ou seja: informações geradas no passado, 
disponibilizadas no presente, permitindo novas utilizações e a 
construção de novos conhecimentos, agora ou no futuro. Nesta 
perspectiva, a memória emerge como tema de estudo de relevância 
para a Ciência da Informação (...) Ao falar de memória, do que fala o 
cientista da informação? Da preservação dos registros 
informacionais? Da influência dos processos cognitivos na 
representação e recuperação da informação? Da utilização de 
tecnologias de informação? A sociedade do efêmero, na qual se 
defrontam questões de ordem ideológica, ética, econômica e 
tecnológica, parece reforçar a necessidade de tornar explícitas as 
concepções de memória que permeiam o conhecimento produzido 
pela Ciência da Informação. Isto talvez ajude a entender o papel que 
a área pretende, ou deveria pretender desempenhar no processo 
social de construção da memória. (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2011, 
p. 313-314) 

 

E destacam: 

Nos estudos que adotam a perspectiva social da memória, a etapa 
do processo informacional mais citada e associada ao termo é a 
preservação, a partir do pressuposto de que a preservação das 
informações ou dos documentos possibilita a (re)construção de parte 
da memória de uma coletividade, seja um país ou uma instituição. 
(OLIVEIRA; RODRIGUES, 2011, p. 323). 

 

Num recente artigo, publicado numa das mais importantes revistas científicas sobre 

a temática, Segesten e Wüstenberg (2017), em viés similar ao realizado por Oliveira 

(2010), examinam o memory studies’ status quo, como disciplina acadêmica, e 

refletem sobre como o campo dos estudos sobre a memória pode evoluir. Segundo 

as autoras, 

 
The amount of research that is conducted under the “memory” label 
has grown exponentially in the past few decades. The number of 
publications that carry terms such as “collective memory” in their title 
or subtitle is large. An Amazon.com search with this phrase results in 
290 publications. A similar search for French titles on Amazon.fr 
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shows 119 results. In Spanish, “memoria colectiva” on Amazon.es 
turns out 47 titles. A search for books with the phrase “kollektives 
Gedächtnis” on Amazon.de brings 60 results. The Palgrave 
MacMillan Memory Studies series, probably the leading book series 
in the field, currently includes 42 titles. These numbers do suggest a 
plethora of publications that justify the claim that memory as a 
concept has a poignant scholarly presence in several languages and 
that “memory” is a common concern, differences between the 
European and North American traditions notwithstanding. 
(SEGESTEN; WÜSTENBERG, 2017, p.476). 
 

 

Por simples curiosidade — considerando que esses dados indicados por Segesten e 

Wüstenberg em suas buscas nos sistemas da Amazon não são eficazes em termos 

de uma análise mais adequada, já que, por exemplo, títulos repetidos retornam em 

todas aquelas buscas, mas apenas para se ter uma ideia comparativa com o que foi 

encontrado nas buscas na Amazon da Alemanha, dos Estados Unidos, da Espanha 

e da França —, demos uma rápida conferida sobre a quantidade de títulos numa 

busca na Amazon.com.br com o mesmo termo composto ‘memória coletiva’, 

resultando em 18 títulos... Mas, para se ter uma ideia mais adequadamente passível 

de análises, apenas na BENANCIB — base de dados dos trabalhos apresentados 

no mais importante evento brasileiro da área da CI, o Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ciência da Informação — obteve-se um retorno de 787 trabalhos (em 

25 ago. 2017), numa busca pelo termo “memória” no sistema de buscas da base; 

destes, neste primeiro momento, selecionamos 204 textos publicados no ENANCIB 

para análise de relevância para nossos estudos sobre o tema. Refinando a busca, 

usando-se o termo composto utilizado por Segesten e Wüstenberg, “memória 

coletiva”, obtivemos um retorno de 140 títulos, reiterando a relevância da produção 

acerca da temática, embora não se esteja afirmando aqui que o resultado seja 

exclusivamente de trabalhos oriundos de programas de CI, já que no ENANCIB, 

como destacava Oliveira, muitos profissionais técnicos e docentes pesquisadores de 

outras áreas que não a CI submetem e apresentam seus trabalhos no evento.  

 

Nesse sentido, aceitando a chamada à reflexão de Oliveira, e também de Dodebei, 

nos aprofundamos no estudo de alguns trabalhos acadêmicos que resultam de 

reflexões sobre o conceito ou a categoria de memória na área da CI. Para muito 

além do conceito, da interpretação, da teoria, urge, entretanto, nos mobilizarmos em 

ações práticas que possam transformar a realidade concreta verificada nas 65 
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(sessenta e cinco) instituições nas quais realizamos levantamentos de dados acerca 

de seus acervos documentais audiovisuais. É na práxis, não apenas na criação e no 

debate teórico, que vamos conseguir agir para interromper ou minimizar ao máximo 

o risco da perda de nossa memória audiovisual, de nosso patrimônio audiovisual, de 

nossos arquivos audiovisuais. Está em Marx a base para essa reflexão, numa de 

suas teses sobre (ou contra) Feuerbach, a décima-primeira tese, em que afirma que 

os filósofos até então haviam se limitado a apenas interpretar o mundo de diferentes 

maneiras, mas que o que importava, porém, era transformá-lo. Hoje, parece-nos que 

os cientistas da área das Ciências Sociais Apçlicadas vêm fazendo o mesmo, 

interpretam, conceituam, mas não transformam para melhor o estado dos acervos e 

das instituições que tentam preservar seus arquivos audiovisuais, sejam analógicos 

ou digitais. Por isso, no ímpeto de escapar ao “círculo vicioso”, nossa ação em 

pesquisas identifica-se com esta chamada dialético-materialista à necessidade de 

transformação do “estado de coisas” no âmbito da preservação de arquivos 

audiovisuais digitais mantidos por instituições públicas. Também nos identificamos 

com aquela postura indicada por Chauí sobre Bosi, pouco mais acima, da 

reciprocidade e intercâmbio dos lugares dos sujeitos com os lugares dos ‘objetos’ 

investigados, procurando, assim, constituir ações de pesquisa acerca da 

preservação e acesso a esses acervos por meio de amplas parcerias 

interinstitucionais. 

 

Oomen (2016) já destacou que o acesso contínuo aos atuais registros culturais 

digitais tornou-se um desafio extra que exige de todos — instituições, público 

usuário, pesquisadores, técnicos, dirigentes, poder público e privado —  o 

desenvolvimento e aplicação de um pensamento que nos permita a troca de 

conhecimento e o diálogo entre as diferentes disciplinas, instituições e nações, como 

vem realizando o International Centre for the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property (ICCROM), por meio de seu programa de 

preservação de acervos de som e de imagem — o Sound and Image Collections 

Conservation Programme (SOIMA). Num dos mais recentes eventos (constituído de 

curso, oficinas, palestras e conferências) realizados pelo SOIMA, em Bruxelas, em 

2015 (ao qual estivemos presentes, bem como ao primeiro evento, realizado no Rio 

de Janeiro, em 2007), os mais de 40 (quarenta) países participantes, chegaram à 

constatação, a partir de recentes estudos, de que até o ano de 2025 as mídias 
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analógicas (os carriers, sejam quais forem os suportes de registro para os 

conteúdos) já deverão ter sido digitalizados, pois até lá já será impossível de ser 

feita a transferência para novas mídias com diferentes suportes, seja por motivos de 

obsolescência técnica dos equipamentos em que as mídias são reproduzidas 

(ouvidas, visualizadas), seja pelo estado físico dos suportes. Afirma-se que na 

grande maioria dos casos somente a cooperação interinstitucional e 

interorganizacional, o planejamento e o desenvolvimento cooperativos de novas 

tecnologias e relações permitirão manifestarmo-nos como pioneiros, ao invés de 

apenas seguidores do que nos chega ao conhecimento. Também a adoção de 

padrões de reconhecimento internacional, da incorporação da mentalidade open 

para as licenças de uso de softwares, normas, sistemas e publicações, sempre que 

possível, para que se consiga um maior e mais amplo alcance nas sociedades, uma 

cultura à qual Oomen chama de ‘cultura da inovação’ nas instituições, como forma 

de abrir (open!) possibilidades de ampliação das ações de cooperação entre 

instituições/organizações e universidades, atuando para que os arquivos 

audiovisuais digitais estejam disponíveis exatamente aonde os usuários residem.  

 

Outro aspecto de alta complexidade diz respeito a questões legais, como por 

exemplo as associadas ao direito autoral, Conforme Oomen,  

 

Copyright rules need to be modified in order to allow memory 
organisations to provide access to their collections. A balance needs 
to be found between giving creators a remuneration for using their 
works and allowing the guardians of their works to provide access for 
various user groups ... Also, modernisation of copyright regulations 
should look at Collective Licensing and into other ways that decrease 
the burden for obtaining copyright permissions. In respect to newly 
created material, creators should be encouraged to use Creative 
Commons licenses to foster a culture of innovation and creativity. For 
works commissioned by public institutions, the use of open licenses 
could be made compulsory. (OOMEN, 2016, s.p.) 

 

Com referência às ações do SOIMA relativas ao acesso, selecionamos aqui alguns 

aspectos (muito relevantes para nossa pesquisa) destacados por Oomen (2016, s.p., 

negritos no original): 

 

Access should go (1) beyond expensive technology so that cost does 
not become a barrier; (2) beyond particular communities so that 
people are engaging beyond traditional boundaries of identity and 
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work-sphere; (3) beyond the current geo-political schemata of 
privilege so that everyone’s heritage has a fair chance for 
preservation, storage and transmission; 
It will engage practitioners, policy makers, researchers, private 
and the public through active online presence, organising events 
and participating in events organised by others (...) 

 

Foi no âmbito de reflexões correlatas que propusemos e vimos realizando o 

desenvolvimento cooperativo do RL-SI para lidar com arquivos audiovisuais digitais 

custodiados pela esfera pública.  

 

2.2 A COLETA DE DADOS AO LONGO DA PESQUISA 

 

Nesta seção reproduzimos parte do Relatório da Fase 2 de 3 da pesquisa, de forma 

a reunir neste Relatório da Fase 3 de 3 uma visão um pouco mais abrangente do 

que foi a pesquisa em suas três fases. Assim, com pequenos ajustes que fizemos no 

texto original, o Relatório da Fase 2 de 3 registrou o seguinte: 

 

Em 2005 o Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e 
Informação Digitais (CRIDI)10 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).11 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.12  
Em 2013 demos início à segunda fase da pesquisa13, agora limitada 
aos acervos audiovisuais, com o projeto “Desafios e alternativas 
digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio público 
documental arquivístico audiovisual”.14 Assim, quase dez anos 

                                                 
10 Cf. http://www.cridi.ici.ufba.br. Acesso em: 01abr.2019. 
11 Cf. http://www.cridi.ici.ufba.br/?page_id=25. Acesso em: 01abr.2019. 
12 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. 
13 O projeto original da Fase 2 de 3 previa o período de 2013 a 2017. No entanto, foi aprovado com a 
Bolsa de Produtividade para apenas um período de três anos, de 2013 a 2016. Observemos que isso 
também ocorreu com o projeto da Fase 3 de 3, que é aqui relatado agora, provocando, portanto, no 
total, uma lacuna não contemplada de dois anos (um ano na Fase 2 de 3 e mais um ano não 
contemplado na Fase 3 de 3). 
14 Naquela 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 
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depois do início da Fase 1 da pesquisa (2005-2007), os dados 
coletados em Salvador foram atualizados na Fase 2 da pesquisa, 
implementada a partir de 2013, permitindo-nos perceber o estado da 
preservação do patrimônio audiovisual daquelas instituições, e fazer 
comparações que nos possibilitaram conhecer a evolução, involução 
ou estagnação no trabalho de reconhecimento, observando o nível 
de compromisso das esferas públicas decisórias acerca da 
salvaguarda patrimonial daqueles acervos na cidade. Na Fase 2 de 3 
da pesquisa, novas instituições, em Salvador e outras cidades 
brasileiras15, somaram-se às 35 instituições da primeira fase, 
aderindo à pesquisa e fornecendo-nos os dados solicitados. Assim, 
indo além da capital da Bahia, coletamos dados 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; 
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 destes dados estava em conhecer o que vinha 
sendo feito, como vinha sendo feito e o que podemos extrair destas 

                                                                                                                                                         
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). O Relatório Técnico da Fase 2 de 3 da pesquisa pode ser acessado em 
http://www.cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/relatorios/2016/relatorio-final-pq2-periodo-de-marco-
2013-a-fevereiro-2016.pdf. 
15 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. 
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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 as 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.  

 

Das 65 instituições / organizações detentoras de acervos audiovisuais que 

responderam aos nossos instrumentos de coleta de dados, algumas delas tornando-

se, a posteriori, efetivamente parceiras, por meio de Acordos de Cooperação 

Técnica (ACT), e/ou colaboradoras formais, por meio de Ofícios formais, nesta Fase 

3 de 3 da pesquisa, aqui relatada. Dentre elas, 35 custodiavam também acervos 

audiovisuais digitais à época da coleta de dados. O Apêndice 2, já mencionado aqui, 

identifica a relação mantida até então com cada uma dessas 35 instituições 

investigadas nesta Fase 3 de 3 da pesquisa. 

 

Estabelecemos dois ACT, um com a Coordenação de Processamento e 

Preservação do Acervo, do Arquivo Nacional (COPAC-AN), e o outro com a 

VídeoSaúde Distribuidora, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (VSD-ICICT-Fiocruz). Além 

desses dois ACT, também contamos, formalmente, com a colaboração de três 

setores da UFBA: Acervo de Documentação Histórica Musical (ADoHM), Laboratório 

de Audiovisual da Multiteca da Faculdade de Comunicação (LabAV) e Televisão da 

Universidade (TV UFBA), no sentido de se experimentar ações de descrição, acesso 

e preservação arquivísticos de versões digitais de itens de seus acervos. Esses 

documentos de formalização podem ser acessados em 

http://cridi.ici.ufba.br/institucional/acordos-de-cooperacao-e-futuras-parcerias/ (na 

coluna “OBS” desta URL). Os documentos formais e outros documentos relevantes 

podem também ser acessados na aba <Cooperação> do site da Iniciativa Legatum, 

em http://www.legatum.ufba.br/web/.  
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2.3 A INFOGRAFIA DOS DADOS COLETADOS 

 

Os dados que aqui são apresentados foram coletados durante as Fases 2 de 3 

(2013-2016) e 3 de 3 (2016-2019) da pesquisa. No Relatório Técnico da Fase 2 de 

3, em http://www.cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/relatorios/2016/relatorio-final-

pq2-periodo-de-marco-2013-a-fevereiro-2016.pdf, há muita informação prévia e 

complementar a este próprio Relatório que é aqui agora apresentado. Outros 

relatórios produzidos durante as Fases 2 de 3 e 3 de 3 da pesquisa também estão 

disponíveis para acesso em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/relatorios/. 

 

A seguir apresentamos infografias relativas aos dados coletados junto a instituições 

investigadas na pesquisa. Em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/dados-coletados-

audiovisual/ é possível acessar todos os dados brutos e demais produtos da 

pesquisa em todas as suas fases. Neste Relatório Técnico nos ateremos à Fase 3 

de 3 da pesquisa, nos remetendo à Fase 2 apenas quando necessário. 

 

Nesta última fase da pesquisa, coletamos dados complementares sobre a percepção 

de gestores de instituições, pesquisadores e outros profissionais atuantes na área 

da preservação audiovisual, com relação ao que consideravam essencial em termos 

de recursos humanos (perfis profissionais), recursos técnicos e recursos 

tecnológicos para a consolidação do RL-SI. Três questões foram enviadas por email 

aos nossos colaboradores, conforme segue: 

 

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 
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para que uma proposta como a do Repositório Legatum encontre o caminho de sua 
consolidação e uso na esfera pública? 
 

 

Mesmo após exaustivo empenho administrativo e acadêmico nas aproximações de 

cunho institucional e no estabelecimento de relações profissionais e institucionais de 

confiança, enfrentamos grande dificuldade para reunir novos dados qualitativos 

complementares de forma significativamente quantitativa. Houve necessidade de 

grande concentração de esforços para que não nos mantivéssemos apenas 

aguardando e(ou) tentando motivar a participação de colaboradores em respostas. 

Assim, das 35 instituições investigadas (100%), conseguimos receber retorno de 23 

instituições (65,7%, elaboradas por 32 respondentes, já que alguns questionários 

foram respondidos por mais de um colaborador, simultaneamente, em uma mesma 

instituição). As respostas dadas sobre o perfil profissional podem ser vistas no 

Apêndice 3; as respostas sobre os recursos técnicos no Apêndice 4 e as respostas 

acerca dos recursos tecnológicos no Apêndice 5. O desgastante trabalho de 

argumentação para que obtivéssemos as respostas e a longa espera para reunir um 

quantitativo minimamente satisfatório nos impediu, em tempo hábil, de elaborar uma 

análise mais densa, que, no entanto, considerando a preciosa colaboração de 23 

das 35 instituições, poderá permanecer como material (um rico material, podemos 

constatar nas respostas obtidas) para aprofundamentos futuros.  

 

Nas figuras apresentadas a seguir tivemos como base as respostas espontâneas, 

livres, de nossos colaboradores (acessíveis, como já indicamos acima, nos 

Apêndices 3,4 e 5). O procedimento que adotamos, qualitativo-quantitativo, foi o de 

selecionar e reunir numa mesma legenda do gráfico as palavras ou expressões que 

percebíamos com sendo “chaves” para o entendimento das respostas recebidas, 

seja pelo seu uso e referência constantes nas respostas, seja pela sua relevância 

relativamente ao tema da pesquisa. Estas palavras ou expressões selecionadas (as 

indicações de nossos respondentes) não foram quantificadas pelo número de vezes 

que apareciam em uma mesma resposta, foram quantificadas apenas uma vez em 

cada resposta, mesmo se aparecessem mais de uma vez na resposta. Cada 

resposta, entretanto, podia conter mais de uma indicação de recurso considerado 

essencial. Podemos então pensar que cada legenda se refere a uma indicação (por 
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similaridade das palavras usadas nas respostas). Assim, visando à sua estruturação 

por temas abordados de forma semelhante nas respostas obtidas, foram 

organizados os gráficos e as legendas apresentados nas figuras a seguir.  

 

Com relação aos recursos técnicos considerados essenciais por nossos parceiros e 

colaboradores para que o RL-SI encontrasse o caminho para sua consolidação e 

uso na esfera pública, os dados da Figura 1 nos indicam o seguinte: 

 

Figura 1: Recursos técnicos indicados pelos respondentes 

  

 

OBS: Lamentavelmente o tamanho máximo de arquivo PDF que o sistema online do 
CNPq suporta (máximo de 1,5MB) nos impediu de submeter este Relatório Final 
com todas as imagens consideradas como relevantes para sua elaboração e 
composição. Por esse motivo, para a completa visualização desta imagem, por 
gentileza, acesse: http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-
questionario-subjetivo-do-posdoc-q2/ 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que, relativamente à Figura 1 –– referente ao gráfico de recursos 

técnicos considerados essenciais por nossos parceiros e colaboradores para que o 

RL-SI encontrasse o caminho para sua consolidação e uso na esfera pública ––, há 

uma gama muito ampla de indicações, livremente fornecidas, em que dois ou mais 

respondentes chegaram a destacar vários recursos como essenciais, reunidos em 

30 legendas agregadoras de respostas (relativas às fatias coloridas do gráfico, com 

exceção da fatia de cor preta, que se refere a “Outros”). Na legenda “Outros” –– 

complementada pelo quadro onde vemos listadas estas outras indicações –– estão 
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reunidas 34 outras legendas isoladas (que apareceram apenas uma vez nas 

respostas) de recursos técnicos considerados essenciais para a consolidação e uso 

do RL-SI na esfera pública. Ou seja, os recursos selecionados nas respostas foram 

agrupados em 64 legendas diferentes de recursos técnicos considerados essenciais 

(cada respondente podia fazer mais de uma indicação), denotando toda a 

complexidade da questão, especialmente, como pode ser observado na figura, com 

relação a metadados (“Metadados / Simplificação de metadados / Metadados 

PBCore de Rádio e TV”) e a normas e padrões associados ao campo da 

Arquivologia (“Descrição arquivística / Normas nacionais e internacionais / 

NOBRADE / ISAD(G) / ISAAR(CPF) / ISDIAH / ISDF / RDC-Arq / Vocabulários 

controlados”), já que nestas legendas há indicações (em seu conjunto) que 

apareceram 8 vezes nas respostas. Na sequência, com maior incidência nas 

respostas, está a legenda de “Equipamentos variados de armazenamento 

audiovisual / Sistema LTO / Sistema de discos rígidos / Armazenamento master / 

Armazenamento de cópias de acesso”, cujas indicações (em seu conjunto) 

apareceram 7 vezes nas respostas, seguida das legendas “Equipamentos de som e 

vídeo diversificados / Leitores de informações audiovisuais para os diferentes 

suportes e tecnologias existentes / Gravadores de informações audiovisuais para os 

diferentes suportes e tecnologias existentes / Projetores”   e   “Computadores 

robustos / Computadores servidores robustos”, com cada uma aparecendo 5 vezes.  

 

Pela quantidade e variedade de recursos técnicos indicados, vê-se que as 

instituições parecem esperar por (ou apenas desejar) condições ótimas (em todos os 

sentidos: políticos, tecnológicos, materiais, financeiros). A experiência que 

vivenciamos ao longo da pesquisa nos permite perceber como quase impossível o 

atendimento de todas estas indicações, para cada instituição da esfera pública que 

as viesse a requisitar com vistas a realizar algum trabalho de preservação digital e 

acesso remoto ao patrimônio audiovisual sob sua custódia. Entretanto, entendemos 

que o RL-SI já traz em sua proposta, e com os softwares utilizados em sua criação, 

soluções que atendem a alguns dos aspectos mais relevantes indicados acima, 

nestas cinco sugestões destacadas acima (sublinhadas), como é caso por exemplo 

das questões relativas a metadados e normas nacionais / internacionais. Parece 

ficar muito claro que as instituições públicas de custódia de documentação 

audiovisual, sozinhas, atuando de forma isolada, com cada instituição tentando 
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solucionar seus problemas e superar suas limitações específicas, nada conseguirão 

em termos de acesso remoto adequado e preservação digital. O RL-SI foi proposto 

exatamente como elemento de aproximação, cooperação e união das instituições, 

em acordos, parcerias ou convênios, sempre formais, para que se resolvam parte 

dos aspectos apontados aqui, mas muito especialmente com relação a 

equipamentos, que deveriam ser adquiridos e utilizados cooperativamente, de 

alguma forma a ser pensada pelas próprias instituições, seus gestores e, ao final e 

ao cabo, pelas instâncias decisórias da República. 

 

Vejamos o que se deu com relação às respostas referentes aos recursos 

tecnológicos. 

 

Figura 2: Recursos tecnológicos indicados pelos respondentes 

 

OBS: Lamentavelmente o tamanho máximo de arquivo PDF que o sistema online do 
CNPq suporta (máximo de 1,5MB) nos impediu de submeter este Relatório Final 
com todas as imagens consideradas como relevantes para sua elaboração e 
composição. Por esse motivo, para a completa visualização desta imagem, por 
gentileza, acesse: http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-
questionario-subjetivo-do-posdoc-q3/ 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

. 
Também com relação aos recursos tecnológicos, como reunidos na Figura 2, vemos 

que houve 48 legendas agregadoras, sendo que em 28 legendas estão agrupadas 

as indicações (palavras ou expressões) que apareceram em duas ou mais 

respostas, e as demais 20 outras legendas reunidas na numa única legenda 
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“Outros” (que agrega aquelas indicações isoladas, feitas em apenas uma resposta). 

Assim, com relação a recursos tecnológicos considerados essenciais para a 

consolidação e uso do RL-SI na esfera pública, destacaram-se dois conjuntos de 

indicações, reunidas, primeiramente, na legenda “Armazenamento / Armazenamento 

distribuído / Suportes de armazenamento fiáveis / HD / LTO / ODA / HD em rede / 

Discos SSD”, cuja temática aparece 11 vezes nas respostas, seguida da legenda 

relativa a “Preservação digital / Softwares de gestão de preservação digital / formato 

digital efetivo / Suportes de armazenamento fiáveis / Codecs adequados”, que 

aparece 8 vezes nas respostas. Vê-se, portanto, com relação aos recursos 

tecnológicos, que há semelhanças entre as mais destacadas indicações reunidas 

para os recursos técnicos e estas duas em destaque para os recursos tecnológicos, 

já que destas indicações que mais receberam respostas vê-se em primeiro lugar as 

que se referem a equipamentos e mídias (suportes), seguida das indicações que se 

referem a temas ligados a softwares, e, por consequência disso, a metadados. Aqui 

mais uma vez fica patente o amplo leque de limitações e necessidades institucionais 

para a preservação do patrimônio audiovisual público. E, reiteramos, com relação a 

softwares e metadados o RL-SI pode ser uma solução compartilhada, e as questões 

associadas a equipamentos, unidas aos softwares de código aberto adotados no RL-

SI, podem vir a ser objeto de acordos interinstitucionais no campo da preservação 

digital distribuída, evitando-se que cada instituição se veja isolada em suas opções e 

(des)conhecimentos... 

 

Dando prosseguimento às respostas que obtivemos juntos aos técnicos e gestores 

de 23 das 35 instituições colaboradoras, com relação aos perfis profissionais 

considerados essenciais por nossos parceiros e colaboradores para que o RL-SI 

encontrasse o caminho para sua consolidação e uso na esfera pública, chegamos 

ao seguinte: 



 52 

 

Figura 3: Perfis profissionais indicados pelos respondentes 

 

 

(CONTINUA) 
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Listagem de indicações reunidas na opção “Outros” da Figura 3: 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Melhor visualizado em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-questionario-
subjetivo-do-posdoc-q1-1/  

 

Vê-se que para a Figura 3 foram geradas 37 legendas agregadoras de indicações, 

sendo que 21 legendas agregam indicações que aparecem mais de uma vez nas 

respostas obtidas, e a legenda “Outros” aglutina outras 16 legendas isoladas, ou 

seja, que apareceram apenas uma vez nas respostas. Destacam-se como perfis 

profissionais essenciais, em primeiro e segundo lugares, respectivamente, a legenda 

“Arquivista / Arquivista audiovisual / Profissional de Arquivo”, cujas indicações 

apareceram 19 vezes nas respostas, e “Profissional de TI / Analista de TI / 

Especialista em TI”, que aparecem 18 vezes. Em terceira posição, empatados, 

aparecendo 9 vezes nas respostas, estão os seguintes perfis profissionais 

considerados essenciais para a consolidação e uso do RL-SI na esfera pública: 

“Profissional de Comunicação / Profissional de Marketing”, “Cientista da informação” 

e “Bibliotecário / Documentalista”.  

 

Há que se ressaltar, no entanto, que o volume de perfis indicados, para muito além 

destes indicados nas legendas destacadas, denota um sentimento de 

impossibilidade de realizar-se qualquer coisa associada à preservação digital e ao 

acesso remoto ao patrimônio audiovisual por meio de repositórios, já que para tal, 

pelo que indicam nossos respondentes, seriam necessários dezenas de perfis 

profissionais diferentes, que, segundo a observação direta, a esfera pública 

provavelmente não encamparia numa proposta de rearranjo de seus quadros. Mais 

uma vez, o RL-SI mostra-se como uma importante solução para o trabalho conjunto 
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institucional cooperativo na esfera pública, evitando-se que cada instituição venha a 

pleitear o “impossível” junto a instâncias decisórias. Afinal, como ter todos esses 

profissionais em cada uma e em todas as instituições? E, indo adiante, o que se 

deveria, então, considerar essencial para uma formação curricular mais adequada 

de profissionais? 

 

A Figura 4 reúne dados relativos aos elementos de formação profissional que 

nossos respondentes consideravam essenciais para a consolidação e uso do RL-SI 

na esfera pública. Temos o seguinte: 
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Figura 4: Elementos de formação profissional indicados pelos respondentes 

 

(CONTINUA) 
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Listagem de indicações reunidas na opção “Outros” da Figura 4: 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Melhor visualizado em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-questionario-

subjetivo-do-posdoc-q1-2/. 
 

Na Figura 4 vemos que 17 legendas (de um total de 67 legendas) foram geradas 

(excluindo-se a legenda “Outros”) a partir daquelas respostas em que as indicações 

feitas aparecem duas ou mais vezes; na legenda “Outros” estão reunidas outras 50 

legendas que receberam apenas uma indicação nas respostas obtidas. Constata-se 

uma vasta e dispersiva amplitude de elementos considerados essenciais por nossos 

colaboradores respondentes para a formação de profissionais, com destaque para a 

formação em: “Preservação digital”, que apareceu 8 vezes nas respostas obtidas, 

“Gestão documental audiovisual / Gestão de acervos audiovisuais / Tratamento de 

acervo audiovisual”, que aparece 6 vezes nas respostas, e “Preservação”, 4 vezes. 

Mas se retornamos à figura em seu detalhamento, particularmente no que está 

reunido na listagem complementar de indicações aglutinadas na legenda “Outros”, 

impressiona, pelo volume e variedade, o que nossos colaboradores pensam acerca 

da formação necessária para profissionalizar os quadros que levariam à 

consolidação e uso do RL-SI na esfera pública. Não nos parece ser observada tal 

constituição curricular em nenhum dos cursos tradicionais que conhecemos que 

formem profissionais (como, por exemplo, analistas de sistemas e outros 

profissionais de TI, profissionais de CI, bibliotecários, arquivistas, museólogos), que, 

assim, pudessem vir a atuar na consolidação e uso do RL-SI na esfera pública. Fica 

a percepção de que uma “perfeição desejada” leva os profissionais a uma sensação 
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de desqualificação que os impede de qualquer ação, incluídas, aqui, aquelas (como, 

por exemplo, a efetiva colaboração em listas de discussão) que poderiam gerar a 

empatia necessária às ações cooperativas, fundamentais, em nosso entender, para  

superação das limitações que vivenciam as instituições e seus quadros profissionais 

com relação à preservação digital e ao acesso remoto ao patrimônio audiovisual 

público. 

 

Com os novos dados coletados pudemos também aperfeiçoar a representação 

visual dos problemas apontados por gestores, cuja versão inicial foi apresentada na 

Fase 2 de 3 da pesquisa. Após os procedimentos de análise, os dados coletados 

foram organizados na forma de uma árvore de problemas (ou árvore de hierarquias, 

ou hierarquia de problemas, os quais são sempre apresentados numa sequência 

hierárquica), em que os problemas de base resultam em outros problemas, sempre 

mais graves para a memória e os acervos. Para o entendimento do conteúdo de 

uma árvore de problemas deve-se fazer uma leitura a partir da base do gráfico, onde 

estão localizadas as raízes principais dos problemas, seguindo-se em direção ao 

topo, onde vão se projetando as principais consequências resultantes daqueles 

problemas de raiz observados. Assim, na base da árvore (suas “raízes”) estão os 

problemas mais gerais identificados na coleta de dados, problemas estes que nos 

parece fundamental procurar compreender e enfrentar, a fim de perceber de que é a 

partir deles que toda a árvore (digamos, a instituição) evolui ou cai em estagnação e 

risco de perda de acervos. No corpo da árvore (seu tronco) os problemas começam 

a aparecer (a partir dos dados coletados), associando-se seguidamente na geração 

de outros novos problemas, levando-nos a identificar, nas extremidades da árvore, 

as consequências oriundas do conjunto de problemas vivenciados pela árvore (a 

instituição). Assim, é como se pudéssemos ver, no topo da copa de uma árvore que 

enfrenta problemas, os seus “frutos” em processo de deterioração, até que 

apodreçam e de nada mais nos sirvam... Ou seja, os problemas mais graves estão 

no topo da árvore, mas provavelmente as causas que devam ser enfrentadas estão 

nas suas raízes, na base da árvore de problemas. A seguir, apresentamos nossa 

árvore de problemas de três maneiras: integrando os universos analógico e digital 

em que se inserem os respectivos acervos (de instituições apenas com acervos 

analógicos e daquelas que também custodiam acervos digitais), e separando-os, 

para uma melhor compreensão. Os dados podem ser assim representados: 
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Figura 5: Árvore de problemas conjugando os meios analógicos e digitais 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  
Melhor visualizado em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arvore-de-problemas/ 

 

Na Figura 5, uma linha pontilhada separa o meio analógico do meio digital, nos 

permitindo, no entanto, ver como são semelhantes os problemas enfrentados nos 

dois universos. Observemos que as raízes dos problemas identificados diferem 

apenas no que se refere às “Lacunas em tecnologias digitais”, que aparece no meio 

digital (coluna de retângulos amarelos), sendo as demais raízesidênticas às que 

identificam os problemas no meio analógico. E isso faz todo sentido, pois os dois 

meios não são herméticos, mas mutuamente imbricados. Nas Figuras 6 e 7, a 

seguir, podemos verificar os detalhes. 

 



 59 

Figura 6: Árvore de problemas identificados no meio analógico 

        

Fonte: Dados da pesquisa.  
Melhor visualizado em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arvore-de-problemas/ 
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A Figura 6 apresenta a árvore de problemas identificados no meio analógico a partir 

dos dados coletados em questionários online que foram respondidos na Fase 2 de 3 

da pesquisa, mas somente organizados nesta Fase 3 de 3. Vemos que as “raízes” 

dos problemas estão na “Infraestrutura inadequada”, em “Lacunas na gestão” e na 

“Falta de conhecimento”, as quais geram outros problemas consequentes, levando 

ao topo da árvore, onde, digamos, os “frutos mais deteriorados” se mostram à vista, 

não obstante outros problemas de percurso (ao longo do “caule” da árvore), 

identificados nas respostas obtidas. Assim, podemos perceber que: 

 

a) a infraestrutura inadequada acaba resultando na “Dificuldade de acesso”; 

b) as lacunas na gestão resultam em “Risco de perda do patrimônio”;  e 

c) a falta de conhecimento provoca a “Ausência de políticas de preservação”. 

 

Com relação à inadequação da infraestrutura, vemos que instalações inadequadas 

para a adoção de novos equipamentos são um sério problema, de fato, que por sua 

vez leva à obsolescência de hardware, que ao associar-se a um aspecto relativo a 

lacunas na gestão, ou seja, a ausência de projetos de digitalização, resulta na 

dificuldade do acesso remoto digital. Observemos que a ausência de projetos de 

digitalização é, na verdade, uma consequência da aglutinação das três raízes 

problemáticas da árvore, que juntas têm como consequência a ausência de 

capacitação em tratamento de acervos, que acaba por levar, ainda, à ausência de 

planos de desastre. Como agravante, a falta de conhecimento amplia a gravidade 

dos problemas, pois além de não serem produzidas normativas (que por sua vez 

impedem um adequado planejamento para elaboração de projetos de digitalização), 

resultam também na ausência de políticas de preservação (que dificulta ou mesmo 

impede a criação de planos de desastre), levando-nos ao risco maior e mais 

lastimável: o risco da perda de nosso patrimônio audiovisual público. Este é o 

quadro relativo ao meio analógico.  

 

Vejamos o que ocorre no meio digital, na Figura 7, lembrando que aqui nos 

referimos sempre exclusivamente aos documentos audiovisuais.  



 61 

Figura 7: Árvore de problemas identificados no meio digital 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  
Melhor visualizado em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arvore-de-problemas/ 
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Na Figura 7, relativa ao meio digital (ou seja, referente exclusivamente às 

instituições colaboradoras que já haviam realizado algum projeto, ou ações 

semelhantes, de digitalização do acervo audiovisual), três raízes geradoras de 

problemas são idênticas às apresentadas no meio analógico. Entretanto, para além 

da “Infraestrutura inadequada”, das “Lacunas na gestão” e da “Falta de 

conhecimento”, uma nova raiz de problemas apresenta-se como específica deste 

meio: as “Lacunas em tecnologias digitais”. Comecemos nossa análise por ela. 

 

Observa-se, neste meio, que a obsolescência de suportes, formatos, hardware e(ou) 

software resultam na adoção de formatos inadequados, por sua vez associados a 

problemas advindos da raiz da infraestrutura inadequada. Pode-se ver aí também a 

constatação já feita antes para o meio analógico, de ocorrência de instalações 

inadequadas para a adoção de novos equipamentos, como por exemplo os sistemas 

de fitas Linear Tape Open (LTO), ausentes na maioria quase absoluta das 

instituições, o que acaba por levar muitas delas a manterem suas versões master 

audiovisuais apenas em discos rígidos, o que representa um risco enorme de perda 

deste patrimônio. Instalações adequadas é o mínimo que se pode exigir no mundo 

de hoje, em termos de uso de tecnologias associadas a acervos audiovisuais, mas 

este é um problema recorrente em muitas instituições, infelizmente. Note que, ainda 

na raiz relativa à inadequação da infraestrutura, há instituições que não dispõem de 

repositório digital institucional, que, portanto, as impedem (um problema de lacuna 

na gestão) de dar acesso remoto digital, online, sendo levadas muitas vezes a optar 

por adotar um procedimento que nos parece, no mínimo, improcedente, quando se 

fala de acervo público, ao armazenarem e disponibilizarem seus acervos em 

ambientes online proprietários, aderindo àquela percepção equivocada de muitos, de 

que “é tudo grátis”... É de destacar que realmente fica muito difícil adotar-se um 

repositório digital (particularmente se dedicado também à preservação digital) 

quando, pela raiz da falta de conhecimento, deixam de ser adotados padrões de 

digitalização, quando não são produzidas normativas e quando não há políticas de 

preservação. 

 

E os problemas vão além, no meio digital: observe-se que muitas vezes as 

instituições nem mesmo elaboram relatórios sobre os projetos ou ações de 

digitalização que conduzem/realizam em seus acervos, e obviamente isto impede 
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até mesmo, em muitos casos, que se elabore outro importantíssimo documento, o 

plano de desastres, como também vimos ocorrer no meio analógico. Se o risco de 

perda da documentação audiovisual analógica é grande devido a isso, imaginemos a 

grave perda de patrimônio que pode ocorrer com a sempre frágil documentação 

audiovisual digital... 

 

2.4 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, criar um espaço na internet para a 

apresentação do que chamamos de Iniciativa Legatum (ver Figura 8), cujo primeiro 

produto desenvolvido foi exatamente o ambiente do RL-SI. 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.16 

 
Figura 8: Tela inicial do site da Iniciativa Legatum. 

 

Fonte: http://www.legatum.ufba.br/web/ 
                                                 
16 Cf. a versão online em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/infografico-sobre-cridi-e-iniciativa-legatum/. 
Acesso em: 01abr.2019. 
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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 
todos os estágios dos produtos e serviços mantidos (criação, 
desenvolvimento e manutenção). (CRIDI, 2017, s.p.) 

 

O objetivo do RL-SI está em reunir dados de instituições públicas de países ditos de 

cultura aproximada, ou seja, países da cultura latina cujas instituições públicas 

custodiam acervos audiovisuais (fundos e coleções). Para a pesquisa, considerou-se 

apenas os países da chamada terceira geração, identificados como aqueles que 

possuem como idioma oficial: Português, Espanhol, Catalão, Galego, Francês, 

Italiano e Romeno (o idioma inglês é utilizado, no RL-SI, como língua franca, idioma 

veicular). 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 RL-SI 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 pode ser um terreno rico para desenvolvimento de estudos futuros que não 
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se atenham exclusivamente ao aspecto arquivístico da questão, mas também 

considerem influências sociais, econômicas, históricas e outras17.  

 

Como plataforma digital, o RL-SI possui uma instalação da segunda versão (2.4.0) 

do software AtoM (Access to Memory), devendo ser atualizada com alguma 

regularidade, de 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) 

 

O RL-SI (ver Figura 9) é um modelo de repositório, como já indicamos, destinado ao 

acesso remoto a versões digitais nativas ou resultantes de processos de conversão 

de itens constituintes de acervos audiovisuais públicos. Trata-se de uma série de 

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

Efetuamos diversos 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 

                                                 
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. Como já indicamos antes, o RL-SI foi idealizado por Ricardo Andrade. 
18 Cf. https://www.accesstomemory.org/en/. Acesso em: 01abr.2019. 
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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. 

 

Figura 9: Tela do Repositório Legatum – Sonus et Imago, no idioma português 

 

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

 

Inicialmente identificamos e descrevemos (ou obtivemos a descrição), das 

instituições públicas de custódia e dos respectivos acervos audiovisuais. Da parte do 

próprio grupo de pesquisa, esforços foram empreendidos para migrar dados básicos 

de instituições (e seus acervos) já disponíveis na internet ou solicitando tais dados 

diretamente às instituições. A reunião desses elementos nos permite uma visão 

diferenciada desta produção documental, permitindo que novos esforços de 

conhecimento sejam realizados. O RL-SI é uma experiência técnica, aproveitando os 

avanços recentes da tecnologia da informação aplicada aos acervos históricos, 

permanentes. Também é produto de 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.  
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O resultado é um espaço de acesso remoto e preservação digital (veremos mais 

adiante) 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.  

 

Além do AtoM, reservado à descrição e ao acesso remoto arquivísticos, demos início 

aos movimentos de adoção do sistema dedicado especificamente aos metadados de 

preservação, incorporando também ao RL-SI outro software livre, o Archivematica19, 

destinado à preservação digital, como já indicamos aqui, também recomendado pelo 

ICA e pelo Arquivo Nacional brasileiro.  

 

Conforme já comentamos antes, com recursos de bolsa CNPq (PDS), suprimos a 

necessidade de aquisição de um computador mais adequado ao trabalho 

experimental, um servidor Dell Power Edge T130 destinado ao ambiente do 

Archivematica, cuja versão inicialmente instalada foi a 1.5.x, sempre necessitando 

de atualizações (concluímos a pesquisa com a versão 1.7.2, estável, instalada). O 

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

segurança, de backup e de rede da UFBA. O Archivematica permanece na 

infraestrutura da UFBA em regime de colocation. O endereço arch.legatum-si.net:81 

aponta para esse servidor. O servidor iniciou rodando com sistema operacional no 

padrão Linux Ubuntu Server 14.04.5, baseado em Debian. Posteriormente, uma 

grande mudança nos métodos de instalação da então nova versão do Archivematica 

(a 1.7.2, abandonando o método baseado em Debian para adotar máquinas virtuais 

com VirtualBox, Ansible e Vagrant), nos levou a uma complexa atualização de 

                                                 
19 Cf. https://ww.archivematica.org/en/. Acesso em: 01abr.2019. 
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sistema operacional (SO), que nos requereu tempo considerável. Conseguimos 

rodar, sem problemas, a nova versão do SO, agora um Linux/Servidor: CentOS na 

versão 18.04 (CentOS-7-x86_64-DVD-1804). Conforme já indicado neste relatório, 

as principais características do servidor são: Processador Intel® 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 tivemos o apoio fundamental da STI-UFBA. Consideramos também 

fundamentais, para a reflexão e ação em torno do RL-SI, bem como para sua mais 

ampla 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, em meados de novembro de 2017, a colaborar 

efetivamente na pesquisa, já que anteriormente a equipe do Grupo CRIDI que atuou 

na pesquisa apenas tinha procedido a algumas transferências de arquivos 

audiovisuais, num total experimental de 114 (cento e quatorze) arquivos de vídeo, 

como se pode verificar na Figura 10, disponíveis em ambiente privado (Youtube), de 

forma que pudéssemos 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 

visa à preservação digital dos originais audiovisuais natodigitais 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 dois anos de ProSupport com atendimento telefônico 24 horas e no local no próximo dia útil. 
21 Cf. http://cariniana.ibict.br/. Acesso em: 01abr.2019. 
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Figura 10: Tela parcial referente a vídeos da TV UFBA no RL-SI 

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

 

Novas instituições (totalizando atualmente 35 descrições de instituições), como se 

pode verificar parcialmente na Figura 11, também foram inseridas no ambiente do 

RL-SI, com as devidas descrições relativas a seus perfis institucionais, mas nem 

todas as instituições já oferecem o acesso a seus arquivos de vídeo. As 

conversações continuarão para que o maior número de instituições possível passe a 

fazer parte deste grupo cooperativo, beneficiando-se, certamente, no futuro próximo, 

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

patrimônio audiovisual. 
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Figura 11: Tela parcial com instituições cujos perfis já estão descritos no RL-SI 

 

 

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

 

O Apêndice 2 traz mais elementos para o esclarecimento sobre as instituições 

externas e(ou) setores da UFBA com os quais o Grupo CRIDI vem mantendo 

contato com alguma regularidade. 

 

Voltando ao ambiente Archivematica, de preservação, vale registrar que, no início da 

pesquisa (na verdade, ainda no projeto), pensamos na abordagem de uso de 

sistemas de fitas Linear Tape Open (LTO)22 para armazenamento de pacotes de 

arquivamento de informação (PAI, segundo tradução da ABNT23, ou AIP, na sigla 

original, em inglês, da norma ISO24) gerados pelo Archivematica. Ao longo da 

pesquisa, no entanto, e com a evolução tecnológica constante 

contemporaneamente, retomamos a reflexão e o debate sobre o uso de soluções de 

armazenamento na “nuvem” em detrimento das fitas LTO. As duas opções foram 

cogitadas, mas o custo provavelmente forçaria o uso de uma ou outra solução. 

 

                                                 
22 Cf. https://www.lto.org/solutions/why-lto/. Acesso em: 01abr.2019. 
23 Cf. ABNT NBR 15.472 (2007). 
24 Cf. ISO 14.721 (2012). 
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Em Perlmutter (2017) há uma interessante abordagem sobre o custo de se manter 

conteúdos audiovisuais em armazenamento baseado em LTO.25 Tem-se, ainda, uma 

lista de verificação de contratação de serviços em nuvem, da Interpares (2016).26 

Armazenar na nuvem pode significar a terceirização do armazenamento dos 

conteúdos, mas também a economia em montar um datacenter escalonável (com 

capacidade de crescimento) sem precisar de um setor especializado na instituição 

(ou seja, recursos humanos, infraestrutura, segurança e medidas de salvaguarda). 

Há muito a se ponderar ainda sobre isso. Reproduzimos, a seguir, trecho de 

mensagem (com pequenas adaptações de forma para o texto deste relatório) que 

circulou em nossa lista institucional da pesquisa (vsdfc-legatum-l@listas.ufba.br), em 

10 de junho de 2017. A mensagem foi enviada por Ricardo Sodré Andrade, membro 

da equipe de pesquisa, criador dos ambientes RL-SI e AWM, e trata da reflexão 

acerca das opções Nuvem x LTO: 

 

Nuvem: é um conceito de computação (em inglês, cloud computing) 
e refere-se à utilização da memória e da capacidade de 
armazenamento e cálculo de computadores e servidores 
compartilhados e interligados por meio da internet, seguindo o 
princípio da computação em grade. No caso do armazenamento 
(storage), normalmente utilizam "pilhas" de HDs, cuja soma de 
espaço é abstraída em um disco lógico/virtual. As 
instituições/empresas alugam cotas desse espaço aos clientes, que 
aumentam ou diminuem a cota de uso conforme necessidade. 
Muita "coisa" de infraestrutura e até serviços (como indexação de 
vídeo utilizando Learning Machine/Inteligência Artificial), não apenas 
armazenamento, já pode ser abstraído na Nuvem, e é interessante 
ver isto, por exemplo, na lista de serviços da Amazon Web Services 
(AWS).27  
Quanto ao uso da LTO x Nuvem: A LTO é uma fita, mas 
precisamos olhar a solução que se pode criar com ela. Uma solução 
de storage baseada em LTO pode ser feita com uma jukebox, um 
conjunto de fitas que são acessados por um braço mecânico que 
escolhe a fita onde estão os dados que solicitamos. A vantagem 
dessas fitas é a grande quantidade de espaço, mas a velocidade de 
acesso é menor que nos HDs (um braço mecânico resgatando dados 
de uma fita específica será mais lento que o acesso direto no HD 
online). Há empresas que usam Blu-ray no lugar de LTO, até mesmo 
para oferecimento de armazenamento de pouco acesso, como é o 

                                                 
25 Cf. https://spectrum.ieee.org/computing/it/the-lost-picture-show-hollywood-archivists-cant-outpace-
obsolescence. Acesso em: 01abr.2019. 
26 Cf. https://interparestrust.org/assets/public/dissemination/ABAITRUSTNA14_FINAL_checklist_julio-
29_2016TRAD.AB_.pdf. Acesso em: 01abr.2019. 
27 Cf. https://aws.amazon.com/pt/products/. Acesso em: 01abr.2019. 
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caso da AWS (o serviço Glacier)28, vejam que é nuvem, nuvem pode 
ser a abstração de qualquer recurso de computação, desde 
processamento até storage. 
Para acesso (AtoM), a LTO é impossível de ser usada. Então 
usamos serviços de hospedagem web, que no caso é uma máquina 
virtual (isso é nuvem! percebam que a máquina virtual não possui um 
processador real, ele possui um processador virtual que é criado a 
partir da reserva de núcleos de processamento disponíveis na 
infraestrutura de rede da STI/UFBA). 
Para preservação, buscamos uma solução com mecanismos de 
mitigação dos riscos de perda. Se é LTO ou Nuvem, isso não é o 
essencial, o essencial é a garantia de manutenção dos dados. Dito 
isso, LTO pode ser uma solução, mas temos a questão do custo de 
migração posterior e a falta de acesso online (o acesso às fitas 
acaba sendo manual ou ao custo do tempo do braço mecânico). 
A verificação de hash de cada pacote AIP armazenado dentro de 
uma fita LTO me parece suficiente para saber se o pacote está 
inalterado ou não, porém, fora de uma estrutura de rede e online 
(guardar LTO na gaveta ou no armário, por exemplo) nos priva de 
uma das vantagens principais do Archivematica: a gestão dos 
formatos por meio da política no Archivematica. 
Uma fita LTO com pacote AIP guardada na gaveta garantiria que um 
documento textual feito, por exemplo, no software Wordperfect 
estaria íntegro, mas, depois de algumas décadas, não teríamos 
software para abrir texto em Wordperfect. Se fosse online, o 
Archivematica teria migrado para outro formato no tempo certo (o 
Wordperfect não é um formato de preservação, estou apenas 
ilustrando a situação). 
Solução dual Nuvem e LTO: A solução híbrida não é prática. 
Imaginem somarmos a problemática da LTO exposta acima com a 
questão de encontrar um serviço de nuvem confiável e pagar por ela. 
Teríamos dois custos. Além disso, se usamos storage na Nuvem, 
não haveria motivo para lidar com fitas LTO, visto que a Nuvem é 
justamente a fuga do cotidiano com equipamentos para uma 
abstração virtual dos equipamentos. Quem usa Glacier, utiliza 
armazenamento a longo prazo sem lidar com os equipamentos de 
armazenamento a longo prazo; o mesmo acontece com o 
processamento, lidamos com núcleos de processamento sem lidar 
fisicamente com processadores. A nuvem abstrai para o cliente 
aquilo que é físico para o provedor. (Email de Ricardo Sodré Andrade 
à lista institucional única da pesquisa, em 10jun2017) 

 

Nos concentramos, também, ainda que de forma insuficiente até o momento, na 

situação do RL-SI com relação às Diretrizes para a Implementação de Repositórios 

Arquivísticos Digitais Confiáveis – RDC-Arq, conforme a Resolução nº 43 do 

Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), de 04 de setembro de 2015.29 Num 

documento básico ainda, Emanuela Mendes, arquivista, membro do grupo CRIDI, 
                                                 
28 Cf. https://aws.amazon.com/pt/glacier/. Ver tb. http://ricardo.arquivista.net/2014/07/28/amazon-
aws-glacier-alternativa-em-nuvem-para-copias-de-seguranca/. Acesso em: 01abr.2019. 
29 Cf., http://www.conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/diretrizes_rdc_arq.pdf . Acesso em: 
09abr.2019. 
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elaborou breves comentários sobre o que considerou ser importante destacar nas 

diretrizes, indicando como se encontra o RL-SI com relação ao que as diretrizes 

indicam (Ver Anexo 1).  

 

Outro aspecto a que nos dedicamos na equipe foi o estudo de experiências com 

repositórios de bits em desenvolvimento em instituições dinamarquesas, pela 

vanguarda de seus experimentos à época, levando-nos a traduzir artigos de Webb e 

O’Carroll (2013) e de Zierau e outros (2013, 2013a, 2014, 2017). Nesse sentido, vale 

registrarmos aqui outro relevante email de Ricardo Sodré Andrade, que circulou na 

lista específica do Grupo CRIDI, em cridi-l@listas.ufba.br, em 26 de novembro de 

2018. Com um entendimento básico acerca de um repositório de bits, podemos 

percebê-lo como um sistema de arquivos em rede que soma e torna redundantes, 

via rede, diversos storages. Foi o que realizaram importantes instituições 

dinamarquesas, usando um aplicativo que eles desenvolveram. Com a evolução das 

tecnologias, Ricardo Andrade, como dizíamos, compartilhou a seguinte mensagem 

(com pequenas adaptações de forma para o texto deste relatório), que 

consideramos um bom convite à reflexão: 

 
Pensando nessa perspectiva, lembrei do protocolo IPFS30, um 
padrão que deve se tornar parte da web (sugiro que pausem aqui e 
leiam o texto do link na nota de rodapé, sobre o IPFS). Entendido o 
IPFS, imaginem agora um pacote de preservação gerado pelo 
Archivematica e adicionado à IPFS. 
Uma outra instituição poderá ativamente adicionar pacotes de outros 
parceiros da rede em sua infraestrutura de uma forma muito fácil 
(talvez atualizando e executando um script gerado periodicamente 
pela administração da rede). 
Além disso, passivamente, a rede IPFS guarda o arquivo em outros 
computadores que fazem parte da IPFS. Fiz um teste rápido aqui e, 
depois de adicionar um arquivo em formato .txt, apaga-lo de minha 
máquina, o mesmo já estava espalhado em outros computadores 
(cache). 
(...) a perspectiva de usar a IPFS como destino para pacotes de 
preservação garantiria (me parece) não só o armazenamento local, 
mas também o remoto-distribuído, com um esforço mínimo dos 
recursos humanos de áreas operacionais e apenas algum esforço 
dos gestores dessa rede ...  para manter os participantes atualizados 
sobre quem está guardando o quê, para que solidariamente e 
ativamente adicionem pacotes em seus caches (...) 
Para exemplificar como seria um objeto preservado na IPFS, usei um 
raspberry pi para criar um nó na IPFS e adicionei uma página web 

                                                 
30 Internet Planetary File System. Cf. https://medium.com/clebertech/o-guia-definitivo-do-ipfs-
2e87d684e355 . Acesso em: 01abr.2019. 



 74 

como se fosse um índice para a localização na rede distribuída 
(IPFS) de uma pasta com uma imagem e um documento em formato 
.txt (metadados). Poderia ter sido um pacote BagIt ou um arquivo zip 
(...) A URL, como nó de teste que criamos temporariamente na IPFS, 
funcionava apenas como um "procurador" (proxy) da localização do 
pacote na IPFS. O endereço web não armazena a pasta, ela apenas 
materializa na web que conhecemos para podermos usar com 
tecnologia web padrão. Aquele conteúdo está espalhado, distribuído, 
no cache dos diversos nós da IPFS. (Email de Ricardo Andrade à 
lista institucional do Grupo CRIDI, em 26 de novembro de 20180 

 
Esta reflexão, recente, não teve a oportunidade de ser aprofundada depois disso, 

apenas alguns breves testes foram realizados, mas pode ser uma possibilidade 

promissora no avançar dos testes e do estudo do IPFS, como uma das soluções 

para o RL-SI no seu segmento de preservação digital. 

 

Em outros testes para o armazenamento de preservação, com arquivos master, 

percebemos que era praticamente impossível realizá-los de forma compartilhada, 

online, com os parceiros/colaboradores. Mesmo nos limitando apenas aos membros 

da equipe do Grupo CRIDI sediada em Salvador, aonde se encontra o servidor em 

que o Archivematica está instalado (na STI-UFBA), vínhamos enfrentando 

dificuldades de tempo para a apreensão do conhecimento necessário prévio ao uso 

do software. Isso quer dizer que, para a equipe do CRIDI atuante na pesquisa, em 

Salvador, ficou difícil, na situação atual de enfrentamento das dificuldades 

encontradas, fazer os testes pensando em contar com a presença de parceiros e(ou) 

colaboradores sediados em outras cidades (e até de agendar o dia dos eventuais 

testes, sempre um problema quando se trata com agendas múltiplas de diferentes 

pessoas). Por isso, os testes foram sendo feitos por nós mesmos do CRIDI, sem a 

participação dos parceiros, mas com este Relatório muito do que já foi feito estará 

disponibilizado online, como vimos fazendo até aqui. Assim, demos início aos testes 

de inserções dos vídeos master (que continuarão, ainda sem data prevista para a 

conclusão), da criação dos diferentes pacotes de informação (SIP, AIP, DIP, para 

submissão, arquivamento e disseminação) e de integração do Archivematica com o 

AtoM (a integração já foi efetuada, mas ainda precisamos prosseguir com testes), 

com o envio de arquivos do ambiente do Archivematica para o ambiente do AtoM. 

Como se pode ver no relato básico informal disponível no Anexo 2, o trabalho está 

em curso, mas ainda há o que se aprender no uso do software de preservação para 

que se concluam os testes.  
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Vale registrar que os arquivos master dos parceiros e colaboradores (da TV UFBA, 

do AN, do ADoHM-UFBA, da VSD-ICICT-Fiocruz) já nos foram fornecidos, em 

discos rígidos ou por uploads em sistemas de arquivamento em nuvem. Tais 

operações são lentas, exaustivas e demandam mais tempo do que previmos, com 

dedicação exclusiva às ações. Por isso, mesmo tendo-se concluído o prazo de 

execução da pesquisa, e já que os produtos estão disponíveis online, deveremos 

prosseguir com a realização de testes (três membros do CRIDI com formação em 

Arquivologia estão atuando nestas atividades).  

  

Solicitamos a nossos parceiros que concentrassem algum esforço no sentido de 

elencarem um rol de questões que precisariam ser pensadas / respondidas por nós, 

como, por exemplo, as trazidas pelo arquivista da VSD-Fiocruz, João Guilherme 

Nogueira Machado, um ativo parceiro, representante técnico no ACT vigente entre a 

UFBA e a Fiocruz: o que tem sido observado no Archivematica quando admitidos 

arquivos audiovisuais? qual a estrutura dos SIPs e suas pastas objects/metadata? 

como os metadados estão sendo trabalhados? quais padrões de metadados serão 

trabalhados? Além de reunirem perguntas, todos podemos ajudar a pensar 

respostas a estas questões, inclusive em consultas internacionais, como vimos 

fazendo, para compartilhar aqui as soluções encontradas e os debates mais 

importantes.  É claro que isso é para a continuidade e consolidação do RL-SI, no 

escopo de cada ACT. 

 

No caso da VSD-Fiocruz, segundo João Guilherme Machado — que também vem 

desenvolvendo alguns estudos para as estratégias de preservação digital dentro da 

Fiocruz, atualmente em fase de testes com o Archivematica —, quando são 

admitidos arquivos master audiovisuais, realmente é constatada uma grande demora 

no processamento do software para geração do pacote de submissão de informação 

(SIP, na sigla original em inglês da norma ISO relativa ao OAIS) e posterior 

formação do pacote de arquivamento de informação (AIP, na sigla original). A VSD-

Fiocruz também vem fazendo contato com a PBCore Community31, no intuito de 

receberem indicações de ferramentas de criação e extração de metadados para 

                                                 
31 Cf. http://pbcore.org/. Acesso em: 21abr.2019  
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alimentarem as pastas de metadados prévias à efetiva criação dos SIP (ferramentas 

como o MediaInfo, PBCore Tool, AVI Metaedi, reVTMD, entre outras que dão 

suporte aos processo de pré-admissão no Archivematica e criação dos SIP). É 

natural que nesse complexo trâmite ocorram muitas dúvidas, muitas questões, pois 

há muita informação e exemplos de dificuldades, soluções práticas e até decisões 

relativas a ações que podemos tentar entender, participando das discussões. É 

importante compartilharmos problemas e soluções. Em seus recentes debates em 

fóruns internacionais do Archivematica (depois de já encerrado o prazo limite para o 

encerramento de nossa pesquisa), João Guilherme Machado destacou-nos algumas 

relevantes referências, como o diálogo com Ashley Blewer (especialista em 

preservação audiovisual da Artefactual Systems), sobre perdas de fluxos (loss of 

streams)32 durante o processo de normalização do formato MXF (Material eXchange 

Format)33 para o formato Matroska34, o que é de muita importância para nós, que 

vimos sugerindo adotar o formato MXF para os master, já que vem se configurando 

como um formato contêiner padrão para a indústria de conteúdos profissionais de 

áudio e vídeo, e que vem sendo desenvolvido sob os auspícios da Society of Motion 

Picture and Television Engineers (SMPTE). De acordo com Blewer, no 

diálogo/debate com João Guilherme35, para trabalhar-se com arquivos mais 

“pesados”, como os master audiovisuais, é recomendável estudar sobre 

escalabilidade e performance na documentação destinada ao usuário do 

Archivematica, que fornece orientações sobre como mover arquivos e otimizar 

conteúdos grandes de arquivos de vídeo ou materiais semelhantes.36 João 

Guilherme relata as dificuldades enfrentadas pela VSD ao admitir conteúdo 

audiovisual para o Archivematica, quando arquivos de vídeo no formato MOV, de 25 

a 40 GB, levam um tempo muito grande sendo verificados pelo software (o 

Archivematica), que não consegue, ao fim, gerar o SIP para normalização e criação 

                                                 
32 Cf. https://groups.google.com/forum/#!msg/archivematica/pJM3prjlsDE/1dqSvKnSCwAJ. Acesso 
em: 09abr.2019 
33 Para aquisição da norma, fver https://ieeexplore.ieee.org/document/7292073?denied=. Ver também 
https://www.panoramaaudiovisual.com/pt/2012/07/20/mxf-que-es-como-funciona-y-por-que-no-ha-
resuelto-los-problemas-del-mundo-todavia/. Um artigo importante foi publicado pela IASA, por 
Fleischhauer (2014), em: https://www.iasa-web.org/iasa-journal-no-42-january-2014. Cf. também 
https://tech.ebu.ch/docs/techreview/trev_291-devlin.pdf. Acesso em: 09abr.2019 
34 Matroska é um padrão de formato contêiner multimídia, de código aberto, usualmente encontrado 
como arquivos MKV (matroska vídeo), MKA (matroska áudio), MKS (subtítulos) e MK3D files (vídeo 
estereoscópico/3D. Cf. https://www.matroska.org/technical/whatis/index.html . Acesso em: 21abr.2019 
35 Cf. https://groups.google.com/forum/#!topic/archivematica/ZSYTjKb4WvE . Acesso em: 09abr.2019. 
36 Cf. https://www.archivematica.org/en/docs/archivematica-1.9/admin-manual/installation-
setup/customization/scaling-archivematica/#scaling-archivematica. Acesso em: 09abr.2019 
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de AIP. O procedimento adotado pela VSD é o de enviar o conteúdo a uma pasta 

(dossiê) contendo duas outras subpastas (objetos e metadados); à pasta ‘objetos’, 

são enviados os próprios arquivos de vídeo, e à pasta de metadados é enviado um 

documento XML (no PBCore 2.0, extraído do MediaInfo, para metadados técnicos), 

e uma tabela do Excel (contendo elementos de descrição no Dublin Core). Fica-nos, 

ainda, a indagação, para a continuidade da ação no RL-SI, se tais procedimentos 

usados pela VSD constituiriam uma forma adequada de se construir um SIP prévio à 

admissão definitiva ao sistema. Nesse mesmo diálogo vê-se que a falta de espaço 

no ambiente servidor no qual o Archivematica é executado se apresenta como um 

dos principais problemas ao lidar com arquivos grandes de qualquer tipo: é preciso 

atentar para a quantidade suficiente de espaço livre, sendo que o Archivematica 

ainda não é capaz de transmitir essas informações para o usuário, resultando em 

falhas que acabam por não se saber como entender ou resolver (vem ocorrendo 

ações que visam a tornar isso mais transparente em versões futuras do 

Archivematica). Blewer indica que, especialmente ao executar a normalização em 

arquivos de vídeo, é necessário que haja até cinco/seis vezes mais espaço do que o 

total de objetos que se está tentando processar.37 Outro aspecto importante, além de 

uma recomendação complementar de Blewer de que cada arquivo ou pequena 

coleção de arquivos seja um único AIP, se refere às configurações do servidor 

padrão, que pode não ser forte o suficiente para alimentar arquivos grandes em 

tempo hábil.38 No mesmo recente debate, Andrew Berger (digital archivist, Computer 

History Museum), em abrangente e atenciosa resposta cooperativa a João 

Guilherme Machado, indica procedimentos adotados por sua instituição, no sentido 

de reduzir o longo tempo dispendido com algumas operações do Archivematica, em 

que as opções poderiam ser ativadas ou desativadas a fim de melhorar o tempo de 

operação do software. Seguem trechos de sua mensagem no fórum: 

1. Archivematica options that can take a long time but that you can 
turn on or off: 

                                                 
37 Cf. o tópico online do fórum da comunidade Archivematica relativo a problemas de processamento 
de audiovisual, em 
https://groups.google.com/forum/#!msg/archivematica/pJM3prjlsDE/1dqSvKnSCwAJ. Acesso em: 
09abr.2019 
38 De acordo com Blewer, a configuração recomendada pela Artefactual Systems não deve 
apresentar problemas com arquivos de 30 a 100 GB, mas para aqueles que vão além disso, as 
recomendações de hardware padrão estão listadas em “Hardware”, na página da documentação de 
instalação para administradores, em https://www.archivematica.org/en/docs/archivematica-1.9/admin-
manual/installation-setup/installation/installation/#installation. Acesso em: 09abr.2019. 
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Normalization: ... depending on your file format and the underlying 
codec, normalization can actually increase the file size by quite a bit. 
We decided not to normalize, but in my testing I found that h264-
encoded files could become up to 10 times larger in normalization, 
while ProRes files often got 3 times as large. But "uncompressed" 
v210 files actually got smaller, usually about 1/3 of the size of the 
original. Video transcoding is very processor intensive, so if you are 
going to normalize, your choice of hardware can make a big 
difference in terms of time. (...) 
Compression: this is also an option that can take a long time, and 
depending on the original file you might not see much in the way of 
space savings.[39] 
Newer versions of Archivematica offer the option to use 7-zip 
packaging with no compression (the "store" option), but I haven't 
tested that. But I think the issues I discuss in my earlier post with 
respect to AIP fixity checking also apply to any .7z package. Unless a 
new option has been added to bagit-python that can handle verifying 
zipped bags without unzipping them, it seems like even an 
uncompressed .7z AIP would still need to be unzipped before the bag 
could be validated. 
File format identification: it appears that in [Archivematica version] 
1.8, file format identification on large files is taking longer than before. 
I'm not sure why that is, but it might be configurable in the 
Siegfried[40] or Fido[41] settings. My guess is that the default file 
format ID commands are reading a larger percentage of the bytes in a 
file than they did in [Archivematica version] 1.4, so the file ID 
command takes longer to read larger files. It might even be reading 
the entire file. I'm still looking into this. I think if you choose to ID the 
file by extension, that will run very fast. But you might not want to use 
the extension for identifying certain file types, so you'll either need to 
have different Archivematica processing configurations for different 
types of ingests, or make a compromise between file ID tool and 
speed for this micro-service. 

2. Archivematica micro-services that are required: 

Even with the above options turned off - we plan to run file format ID 
on AV files but not compression or normalization - some steps will 
just take a long time. At a minimum, for any transfer/SIP, 
Archivematica has to: 

 Copy the files from the transfer source; 
 Verify fixity if checksums have been provided (we send 

everything in bags, so this is non-optional for us); 
 Calculate checksums to use during processing; 

                                                 
39 Leia também a experiência compartilhada por Andrew Berger com testes de opções de 
compressão, em 2015, disponível em: 
https://groups.google.com/d/msg/archivematica/f_1mvAOlotQ/3GfxwcOvCYwJ. Acesso em: 
09abr.2019. 
40 Nota do relator: Siegfried é uma ferramenta para identificação de formatos de arquivos. Cf. 
https://openpreservation.org/blog/2014/09/27/siegfried-pronom-based-file-format-identification-tool/ . 
Acesso em: 09abr.2019. 
41 Nota do relator: FIDO (Format Identification for Digital Objects) é uma ferramenta para identificação 
de formatos de arquivos de objetos digitais. Cf. https://openpreservation.org/technology/products/fido/. 
Acesso em: 09abr.2019 
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 Prepare the AIP, which involves creating a new bag that 
includes metadata, logs, the Premis-in-METS file, etc.; 

 Verify the AIP bag before sending to archival storage; 
 Copy the AIP to archival storage. 

We also run a fixity check after the AIP reaches storage, as this is not 
something Archivematica does by default. Our policy is to check fixity 
when new copies are created in a new location before deleting copies 
that exist in previous locations. We run this check using the Storage 
Service API. 
In terms of configuring Archivematica to handle these large files, the 
other major thing to look at besides disk space are the timeout limits 
that apply to any long-running tasks or microservices. The settings we 
use for 1.4 no longer apply to recent versions of Archivematica, so I 
don't think it would help to share them here. We are working out new 
settings for our upgraded version and I'd be happy to share them 
once we settle on them.  
However, I should note that exactly how long each service runs is 
going to depend a lot on your local hardware and network, so my 
recommendation is to run tests where you time how long it takes 
Archivematica to process a few representative large files on your 
local installation. Timeout settings that work for one hardware 
environment might not work out for a different environment. 
In our setup, the limits we've been hitting are mainly network transfer 
speed and disk bandwidth. We've put Archivematica on a gigabit 
connection to the transfer source and the archival storage locations, 
and the server is installed on a fast (10,000 RPM) disk. There may be 
some additional gains to be made with different RAID configurations 
in terms of disk bandwidth, but the setup has been working for us so 
we haven't gone any farther in terms of optimization. As I understand 
it, most of the checksum algorithms used in digital preservation 
(sha256, sha512, etc.) cannot be multi-threaded by design, so those 
calculations on large files will essentially be limited by disk/network 
speeds rather than by the Archivematica server's processor. 
If you do decide to transcode, then adding even more cores/threads 
should speed up that step. But I've seen some indication that parallel 
processing on multiple large files at once might actually slow things 
down during fixity checks and network file transfers because each 
process is competing for the same limited disk or network bandwidth. 
But if you look beyond large video files, multi-threading can speed up 
fixity checks of lots of small or medium-sized files, so it might be 
better for things like DPX image sequences. Balancing the needs of 
different types of SIPs on one pipeline can be a challenge (Post de 
Andrew Berger, em 28 de março de 2019). 42 

 

Os exemplos aqui compartilhados sobre a comunicação mantida durante a pesquisa, 

e que se mantém ativo mesmo depois de encerrado seu prazo de conclusão, são 

demonstrações claras da importância dessa participação nos fóruns, mesmo porque, 

                                                 
42 Cf. em: https://groups.google.com/forum/#!topic/archivematica/ZSYTjKb4WvE . Acesso em: 
09abr.2019. 
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para além do aprendizado que se pode adquirir, trata-se, também, e principalmente, 

do constante aperfeiçoamento do software Archivematica, livre e de código aberto.43    

 

                                                 
43 Há diversos debates e diálogos interessantes, esclarecedores e relevantes, podendo-se optar pela 
temática, de forma geral, na listagem de endereços disponíveis em 
https://groups.google.com/forum/#!search/archivematica%7Csort:date. Acesso em 09abr.2019 
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3 ADEQUAÇÕES, ALTERAÇÕES E DIFICULDADES OCORRIDAS DURANTE A 

PESQUISA 

 

Aqui são indicadas adequações, alterações e dificuldades ocorridas no decorrer da 

pesquisa, e como foram conduzidas as soluções. 

 

3.1 DE ORDEM CIENTÍFICA 

 

Primeiramente importa registrar que o projeto originalmente submetido foi planejado 

para um período de quatro anos, tendo sido aprovado com uma Bolsa CNPq-PQ2 

para um período de três anos, o que fatalmente exigiu atenção e muitos esforços da 

equipe, e com isso um dos objetivos específicos e algumas metas não foram 

plenamente alcançados, como segue:  

 

a) Disponibilizar online um conjunto de soluções e procedimentos adequados 

relativos à digitalização e ao acesso remoto de itens audiovisuais, levando-se 

em consideração as limitações institucionais identificadas durante a fase 

anterior da pesquisa (objetivo específico c): 

 Um conjunto de fontes, bibliografias e dados coletados durante a 

pesquisa foi organizado em textos completos, resumos expandidos, 

artigos, palestras, traduções formalmente autorizadas, conferências 

ministradas ao longo do período da pesquisa, que estão listadas mais 

adiante neste Relatório Técnico Final; 

 Não tivemos condições de dar destaque aos aspectos relativos à 

digitalização de documentos audiovisuais, pois a questão da 

preservação e do acesso mostrou-se de maior relevância, 

considerando-se o tempo de que dispúnhamos e o que atualmente já 

vem sendo produzido de forma natodigital;  

 Visando a compensar a lacuna, organizamos dois quadros cujos itens 

direcionam a sites de eventos e recursos úteis ao estudo de acervos 

audiovisuais: 

 Eventos de interesse à temática do patrimônio audiovisual, 

disponível em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/lista-de-eventos/, 
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reúne os 80 (oitenta) eventos/ações realizados em diversas 

partes do mundo, ao longo de 12 meses, sobre os quais tivemos 

notícia, por email, em listas profissionais, em divulgações 

espontâneas etc, entre novembro de 2016 e dezembro de 2017. 

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 com relação 

a eventuais novas edições dos eventos, o objetivo inicial 

principal de reunir dados básicos destes tipos de eventos foi o 

de termos alguma fonte de consulta relativamente recente para 

conhecer quais eventos importantes para a área do patrimônio 

audiovisual aconteceram ao longo de aproximadamente um ano; 

 Recursos úteis: trata-se de três quadros, complementares, 

organizados tematicamente: Temática 1: Instituições, 

organizações e websites ligados aos universos de áudio, 

audiovisual, iconográfico e fotográfico; Temática 2: Digitalização, 

Preservação Digital; Temática 3: Recursos informacionais, todos 

disponíveis em http://cridi.ici.ufba.br/institucional/recursos-uteis/; 

 

b) Um livro sobre a temática ao final do projeto (meta d): 

 Com as dificuldades que enfrentamos para conseguir dar andamento e 

finalizar a tempo a organização de um livro, acabamos nos dedicando 

à elaboração de um texto ampliado de nossa apresentação no SOIMA 

2015, durante a Fase 2 de 3 da pesquisa, que resultou, então, em 

2018, num capítulo de livro publicado pelo International Centre for the 

Study of Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), 

de Roma, Itália, e pelo Royal Institute for Cultural Heritage (KIK-IRPA), 

de Bruxelas, Bélgica; 

 Por outro lado, como forma de compensar esta meta não cumprida, 

nos dedicamos à tradução para o português de cinco importantes 

textos (um artigo de periódico e quatro comunicações escritas) e de um 

vídeo, com as devidas autorizações formais de seus autores e outros 

eventuais envolvidos nos direitos, além de termos atuado também 
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como um dos membros da equipe de tradutores de um guia prático de 

arquivamento de vídeo para ativistas; 

 Ainda pretendemos organizar o livro (a organização foi interrompida já 

com alguns autores tendo concluído sua produção/revisão), a ser 

submetido a editais de publicação. Acreditamos que assim teremos 

melhores possibilidades de amplitude e de qualidade do trabalho a ser 

publicado; 

 

c) Realização de pelo menos uma edição da Semana CRIDI de Pesquisa e 

Extensão em Cultura, Representação e Informação Digitais (SECRIDI), com 

foco em acervos audiovisuais e previsão de oferta de workshop sobre a 

temática, ambos utilizando o ambiente Legatum (meta h): 

 Conforme indicamos na seção 1.5 deste Relatório, na meta "h”, o IV 

SECRIDI foi realizado, mas não conseguimos alcançar o nível de 

organização ideal para uma oferta de workshops que iriam requerer 

condições materiais, financeiras e humanas para atender, 

eventualmente, a um público tão amplo (e surpreendente para os 

padrões de nossa área de atuação) como o que alcançamos com o 

seminário, de 128 participantes (considerando-se ainda que no período 

de organização o número de inscritos online era de quase 150 inscritos 

oficialmente). Com isso, eliminamos a oferta de oficinas, sem grande 

prejuízo, na verdade, para os inscritos no seminário, pois nada havia 

sido formalmente ofertado no ato das inscrições online; 

 

d) Realização de pelo menos uma edição do Simpósio ICIA58 – Arquivos de 

Som e Imagem em Movimento, no âmbito da disciplina de mesmo nome, com 

ampla abordagem sobre o Legatum na atividade de ensino (meta i): 

 Conforme indicamos na seção 1.5 deste Relatório, na meta "i”, embora 

tenhamos ofertado a disciplina “ICIA58 – Arquivos de som e de 

imagem em movimento”, no PPGCI-UFBA, para 02 (duas) turmas, em 

2016 e em 2018, não houve condições materiais, humanas e 

financeiras para realizarmos o Simpósio ICIA58, no âmbito da própria 

disciplina; 
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 Entendemos, no entanto, que o IV SECRIDI, comentado no item b 

anterior, atendeu plenamente ao público de pós-graduandos que havia 

se inscrito na disciplina nos anos de 2016 e de 2018, sem prejuízo, 

portanto, da realização do efetivo compartilhamento dos resultados da 

pesquisa, já que o IV SECRIDI foi realizado em 2018; 

 Da mesma forma, os dois Colóquios de Pós-Doutorado que foram 

realizados em 2018, como já vimos anteriormente, deram amplo 

tratamento ao tema; 

 

e) Consolidar o reconhecimento e o uso do Repositório Legatum (meta j): 

 Ainda não se pode dizer que o uso do repositório esteja consolidado, 

pois que ainda falta ser concluído o segmento destinado à 

preservação, no RL-SI, como indicamos a seguir no item k; 

 Isso não quer dizer, no entanto, que o reconhecimento do RL-SI não 

tenha ocorrido; pelo contrário, por onde apresentamos o resultado da 

pesquisa o interesse é cada vez maior pelo repositório e pela Iniciativa 

Legatum como um todo, e com isso sua consolidação é uma questão 

de um pouco mais de tempo, estimado em um ou dois anos mais; 

 Houve a necessidade de criarmos documentos importantes para a 

futura consolidação das Políticas do RL-SI, nos idiomas português e 

inglês: 

 Sobre a Iniciativa Legatum e o Repositório Legatum – Sonus et 

Imago (versão 22set.2018);44 

 About the Legatum Initiative and the Legatum Repository – 

Sonus et Imago (v. 26Set.2018);45 

 Sobre o funcionamento e características do Repositório Legatum 

– Sonus et Imago (versão 22set.2018); 46 

                                                 
44 Cf. 
http://www.legatum.ufba.br/doc/arquivos/SOBRE%20A%20INICIATIVA%20LEGATUM%20E%20O%2
0REPOSIT%C3%93RIO%20LEGATUM%20-%20vers%C3%A3o%2022set2018.pdf . Acesso em: 
21abr.2019. 
45 Cf. 
http://www.legatum.ufba.br/doc/arquivos/ABOUT%20THE%20LEGATUM%20INITIATIVE%20AND%2
0THE%20LEGATUM%20REPOSITORY%20-%20SONUS%20ET%20IMAGO%20-
%20version%2026set2018.pdf . Acesso em: 21abr.2019 
46 Cf. 
http://www.legatum.ufba.br/doc/arquivos/SOBRE%20O%20FUNCIONAMENTO%20E%20CARACTE
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 On the functioning and characteristics of the Legatum Repository 

(v. 26Set.2018);47 

 Sobre o uso e gestão do Repositório Legatum – Sonus et Imago 

(versão 26set.2018);48 

 On the use and management of the RL-SI (v. 26Set.2018);49 

 Os documentos-base acima relacionados foram disponibilizados para 

consulta prévia, por aproximadamente um mês, para que todos os 

parceiros, colaboradores e pesquisadores tivessem condições de fazer 

sugestões de ajustes (não recebemos sugestões); 

 Houve ainda a necessidade de se produzir tutoriais para a inserção de 

vídeos no RL-SI, o que (considerando-se o caráter de intenção de 

internacionalidade do RL-SI) foi realizado em três idiomas, português, 

italiano e inglês: 

 Tutorial para Inserção de vídeos no Repositório Legatum 

(Pequeno tutorial – versão 02jan.2019);50 

 Tutorial di inserzione di video nel Repository Legatum (piccolo-

tutorial) – v. 28feb.2019;51 

 Tutorial for inserting videos in the Legatum Repository (Brief 

tutorial – v. 02Jan.2019);52 

 Um manual, mais amplo, também teve que ser parcialmente elaborado, 

e em ações futuras do Grupo CRIDI terá que ser complementado, já 

que até o momento da conclusão da pesquisa ainda não tínhamos 

                                                                                                                                                         
R%C3%8DSTICAS%20DO%20REPOSIT%C3%93RIO%20LEGATUM%20-
%20vers%C3%A3o%2022set2018.pdf . Acesso em: 21abr.2019 
47 Cf. 
http://www.legatum.ufba.br/doc/arquivos/ON%20THE%20FUNCTIONING%20AND%20CHARACTERI
STICS%20OF%20THE%20LEGATUM%20REPOSITORY%20%20-%20version%2026set2018.pdf . 
Acesso em: 21abr.2019 
48 Cf. 
http://www.legatum.ufba.br/doc/arquivos/SOBRE%20O%20USO%20E%20A%20GEST%C3%83O%2
0DO%20RL-SI%20-%20vers%C3%A3o%2026set2018.pdf . Acesso em: 21abr.2019 
49 Cf. 
http://www.legatum.ufba.br/doc/arquivos/ON%20THE%20USE%20AND%20MANAGEMENT%20OF%
20THE%20RL-SI%20-%20version%2026set2018.pdf . Acesso em: 21abr.2019 
50 Cf. http://www.legatum.ufba.br/web/docs/tutorial-para-insercao-de-videos-no-repositorio-legatum-
pequeno-tutorial-versao-02-jan-2019.pdf . Acesso em: 21abr.2019 
51 Cf. http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/manual/tutorial-di-inserzione-di-video-nel-repository-
legatum-piccolo-tutorial-v-28feb2019.pdf . Acesso em: 21abr.2019 
52 Cf. http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/manual/tutorial-for-inserting-videos-in-the-legatum-
repository-brief-tutorial-version-jan022019.pdf . Acesso em: 21abr.2019 
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atingido o estágio final dos testes para a criação de um manual 

completo: 

 Manual de Apoio a Usuários de Instituições Cadastradas no 

Repositório Legatum [relativo ao ambiente AtoM] – Usuários 

com Permissão de Descrição e Inserção de Objetos Digitais - 

(versão em português) – versão 28fev.2019;53 

 Vale lembrar, mais uma vez, que o projeto desta pesquisa, ao ser 

submetido ao CNPq, foi pensado e elaborado para 48 meses, tendo 

sido contemplado, no entanto, com bolsa PQ2 para um período de 

apenas 36 meses, o que certamente dificultou o alcance de todas as 

nossas metas como previstas; 

 Assim, acreditamos que o reconhecimento e uso do RL-SI estarão 

plenos quando conseguirmos concluir o ambiente de preservação do 

repositório; 

 

f) Fazer lançamento oficial do Repositório Legatum de Preservação Digital e 

Acesso Remoto a Acervos Públicos Audiovisuais (meta k): 

 Comentamos na seção 1.5 deste Relatório, na meta “k”, que à época 

do lançamento oficial do site da Iniciativa Legatum e do site de seu 

principal produto, o RL-SI, não tínhamos ainda as condições de efetivo 

lançamento de seu segmento destinado à preservação, somente as de 

acesso estavam concluídas; 

 Isso se deu porque não tínhamos previamente uma exata ideia de 

quais dificuldades enfrentaríamos, devido à complexidade do software, 

e menos ainda sobre o principal aspecto do repositório que criamos, ou 

seja, a integração dos dois ambientes do RL-SI: o ambiente reservado 

ao acesso (com o software AtoM) e o ambiente reservado à 

preservação (com o software Archivematica), e isso nos consumiu (ou 

nos proporcionou) um precioso tempo de estudos, debates em fóruns 

especializados, testes, tentativas e erros, mas ao final conseguimos 

realizar com sucesso a integração dos ambientes; 

                                                 
53 Cf. http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/manual/manual-rl-si-atom-portugues-v-28fev2019.pdf. 
Acesso em: 21abr.2019 
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 O período limite da pesquisa se encerrou, portanto, felizmente com os 

ambientes interligados, mas ainda não foram concluídas as operações 

de criação de Pacotes de Arquivamento de Informação, a criação de 

pastas para as instituições parceiras e a inserção de seus arquivos 

master (sempre muito “pesados” quando se trata de arquivos 

audiovisuais); 

 Assim, ainda que concluída a pesquisa, a equipe do grupo de pesquisa 

e seus parceiros e colaboradores darão continuidade a estas 

operações finais, que na verdade já estão sendo realizadas, e em 

breve, estamos certos disso, teremos o segmento de preservação do 

RL-SI em pleno funcionamento; 

 Entendemos que o fato de termos tido sucesso com a interligação dos 

ambientes foi o maior trunfo de nossas operações até aqui, e que a 

conclusão do que falta ser realizado se dará brevemente, e assim o 

grupo de pesquisa poderá realizar um “novo lançamento”, desta vez 

com o ambiente de preservação perfeitamente acessível, com seus 

arquivos master à disposição de seus custodiadores, já que se trata de 

um tipo de arquivo cuja característica não é a de acesso ao público 

amplo. 

 

3.2 DE NATUREZA ACADÊMICA 

 

As dificuldades de natureza acadêmica estão no rol do que todas as universidades 

federais vivenciam nos últimos anos, em termos de restrições e cortes de recursos 

materiais e financeiros, já normalmente escassos para a área da Ciência da 

Informação. Não obstante, quanto aos recursos humanos, temos tido bons aportes à 

equipe de jovens pesquisadores, jovens docentes no ICI-UFBA, que declaram o 

interesse pelo campo da documentação audiovisual, e também de alunos com perfil 

de pesquisadores, junto aos quais procuramos fazer surgir o interesse pelo tema da 

preservação de arquivos audiovisuais digitais, com algum sucesso. Isso permite 

fortalecer os grupos de pesquisa. Nesse sentido, no âmbito desta última fase da 

pesquisa (Fase 3 de 3 – março de 2016 a fevereiro de 2019) conseguimos orientar, 

conforme detalhado no Apêndice 6, uma tese de doutorado, duas dissertações de 

mestrado, dois Trabalhos de Conclusão de Cursos de graduação e quatro projetos 
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de Iniciação Científica. Outras duas dissertações e duas teses de doutorado estão 

em andamento. No total, nesta última fase da pesquisa somam 13 (treze) os 

trabalhos acadêmicos, aderentes ao tema desta pesquisa, que receberam 

orientação deste relator.  

 



 89 

 

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, consolidando o uso do RL-SI, e neste sentido o esforço 

interinstitucional, especialmente se de fato pudermos contar com a maestria que 

caracteriza o IBICT, parece-nos ser o mais importante caminho para o sucesso no 

percurso, 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: 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.  

 

Como vimos neste Relatório, especialmente em seu Apêndice 2, acordos de 

cooperação já foram estabelecidos, outros estão em elaboração (ou “parados”), 

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 RL-SI, 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 patrimônio audiovisual em estado de 

salvaguarda (as políticas) e de preservação (os procedimentos técnicos) têm, 

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: as instituições que pouco a pouco tornaram-se parceiras formais na 

pesquisa com o RL-SI, como a Coordenação de Processamento e Preservação do 

Acervo (COPAC, do Arquivo Nacional), a VídeoSaúde Distribuidora (VSD, do 

ICICT/Fiocruz), a TV UFBA e o Acervo de Documentação Histórica Musical (ADoHM, 

da UFBA), ou colaboradoras, como o Laboratório de Estudos do Discurso, Imagem e 

Som (LABEDIS, da UFRJ/Fórum de Ciência e Cultura/Museu Nacional), o 
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Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual (LUPA, da UFF) e a 

Coordenação de Arquivos da Câmara dos Deputados, além do IBICT, são a prova 

de que tomamos o rumo certo, visando à cooperação para alcançarmos a coalisão 

interinstitucional necessária para a possibilidade da longa permanência de nosso 

acervo público de imagens em movimento. 

 

Ao destacarmos o IBICT, a partir do que vimos observando ao longo da carreira 

acadêmica e profissional, o fazemos com a percepção de que seja a instituição que 

melhor poderia atuar na articulação das instituições envolvidas na consolidação e 

uso do RL-SI, promovendo a integração entre elas e atentando para as políticas 

necessárias ao empreendimento, além de dar acolhimento institucional à ideia no 

próprio IBICT, como um todo, e de ampliar a visibilidade do RL-SI no meio 

institucional público brasileiro e internacional. Essas palavras sublinhadas 

(articulação, integração, políticas, acolhimento institucional e visibilidade) se 

destacaram durante reunião realizada na Coordenação de Ensino e Pesquisa, 

Ciência e Tecnologia da Informação, no IBICT-Rio, em 31 de outubro de 2017, com 

as presenças de sua então coordenadora e de representante da Direção do IBICT 

(Brasília), para expor sobre a pesquisa e debater a participação do IBICT no apoio 

efetivo às atividades por meio de mais um acordo de cooperação, tornando-se já ali 

um quase compromisso a sua elaboração, para breve, mas também uma excelente 

perspectiva e uma promissora expectativa para o futuro próximo.  

 

Pelo que vimos neste Relatório, e especialmente em seus Apêndices 1 e 6, muitos 

trabalhos acadêmicos, em todos os níveis de formação, foram realizados ao longo 

da pesquisa, outros estão em franco desenvolvimento, tratando de temas muito 

originais ao nível de doutorados, como, por exemplo, a segurança da informação 

audiovisual, ou a possibilidade de uso do RL-SI com adaptações para uso de 

pessoas com deficiência visual, o que faz com que acreditemos na perspectiva de 

que novas pesquisas e novas lideranças estejam de certa forma já encaminhadas. 

Todavia, a continuidade e aprimoramento do espírito voluntário e a efetiva 

colaboração com bases em cooperações interinstitucionais, serão fundamentais 

para a ampliação do uso e uma mais explícita consolidação do RL-SI. O Grupo 

CRIDI se manterá atento a estas possibilidades de evolução, inclusive na busca da 

internacionalização do RL-SI, como já vimos aqui, com relação à participação de um 



 91 

de nossos membros, em novembro de 2019, em importante evento promovido pela 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no qual o RL-SI e o AWM serão 

debatidos, com novas sugestões que serão levadas para o uso de ambos os 

produtos da Iniciativa Legatum.  

 

Naturalmente que estamos chegando num estágio em que, para um mais acelerado 

e maior avanço, seriam necessárias injeções de recursos de todo tipo, materiais, 

humanos, financeiros, cooperativos, de treinamento, visando-se a alcançar um 

esforço que nos leve à adoção de políticas e procedimentos de preservação do tipo 

distribuída. Neste sentido, especialmente no que se refere a treinamento, formação, 

capacitação técnica, organizamos uma proposta conjuntamente com a organização 

que criou os softwares livres, de código aberto, que usamos no RL-SI, o AtoM e o 

Archivematica, criados pela Artefactual. Trata-se de uma proposta54 que 

consideramos de importante alcance, e por isso a levamos à Reitoria da UFBA, 

solicitando que fossem estudadas as possibilidades de se oferecer esta formação a 

segmentos de equipes dos setores de tecnologia da informação, de bibliotecas e de 

arquivos da UFBA. Outras instituições, parceiras e(ou) colaboradoras, podem 

também se interessar por tentar realizar efetivamente esse treinamento e formação. 

Unidos, somos mais capazes de manter o patrimônio público audiovisual preservado 

e acessível e de tornar possível a capacitação dos profissionais atuantes na área. 

 

                                                 
54 Ver Apêndice 7. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Na área da Ciência da Informação –– e portanto também na Arquivologia, na 

Biblioteconomia e Documentação, na Museologia, no campo investigativo da 

Memória Social, no campo da preservação digital do Patrimônio Documental público, 

e mesmo no relativamente recente universo reflexivo das humanidades digitais ––, 

ainda precisamos desenvolver uma Filosofia da Memória e(ou) uma Epistemologia 

da Memória que nos permita(m) ampliar a reflexão sobre a categoria memória, até 

que cheguemos a um conceito de memória epistemologicamente e 

operacionalmente (cientificamente) enriquecido para estas áreas, campos e 

disciplinas do saber científico. 

 

Lalande, ao referir-se a Henri Bergson (1859-1941), autor de Matéria e Memória 

(BERGSON, 1999 [1939]), vai dizer que “toda consciência é ... conservação e 

acumulação do passado no presente ... toda consciência é, pois, memória” 

(LALANDE, 1996, p. 662). É Ferraz quem nos explica essa perspectiva inaugurada 

pelo filósofo e diplomata Bergson: “estamos imersos na duração, em um presente 

que dura; nossa memória não consiste de modo algum em uma ‘regressão do 

presente ao passado, mas, ao contrário, em um progresso do passado no presente’” 

(FERRAZ, 2016, p.21). E em Rousso temos a síntese da perspectiva de um ex-

aluno de Bergson, o sociólogo Maurice Halbwachs (1877-1945):  

 
Toda memória é, por definição, “coletiva” ... Seu atributo mais 
imediato é garantir a continuidade do tempo e permitir resistir ... [ao] 
“tempo que muda”, às rupturas que são o destino de toda vida 
humana, em suma, ela constitui – eis uma banalidade – um 
elemento essencial da identidade, da percepção de si e dos outros. 
(ROUSSO, 2006, p.94). 

 

Mesmo considerando a complexidade da categoria / conceito memória, nos 

propusemos a desenvolver a proposta de conceito de base marxiana útil à ação e 

pesquisa com acervos audiovisuais custodiados pela esfera pública. Optamos por 

adotar um tratamento sintético, normativo, geral, ao termo memória, numa 

abordagem materialista-histórica.  
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Ao nos indagarmos sobre “como proceder visando à ampliação do escopo 

tecnológico e social do RL-SI, qualificando-o também para a preservação digital e 

consolidando seu uso efetivo no âmbito nacional e no de outros países de idiomas 

de origem latina?”, optamos por iniciar propondo o conceito de “memória documental 

coletiva” (que bem poderia definir o fundamento do RL-SI). Tendo por base o filme-

documentário alemão, “Notícias da Antiguidade Ideológica: Marx, Eisenstein, O 

Capital”, de Alexander Kluge (de 2008, com impressionantes 492 minutos), 

trabalhamos em nossa pesquisa pensando sobre o termo memória a partir de duas 

premissas básicas: 

 

• A memória é uma riqueza humana abstrata e geral; 

• Esta riqueza se estabelece, inicialmente, através do verbo (a fala e a 

audição), e depois por meio das imagens, das linguagens, das escritas, da 

história, dos documentos, dos monumentos, dos dígitos binários, mas que, 

ainda assim, não sobrevive sozinha. 

 

Assim, propomos que a memória documental coletiva seja entendida como uma 

riqueza humana, abstrata e geral, cuja permanência depende das condições 

materiais vivenciadas pelos profissionais da informação  e dos recursos financeiros 

necessários para a adequação e  oferecimento de tais condições, sempre forjadas 

pela Sociedade, através do Estado, percebido não como lugar finalístico de 

memória, mas como meio para a permanência da memória documental através do 

tempo. 

 

Com base no conceito proposto, pensamos sobre como proceder visando à 

consolidação e uso do RL-SI: estamos vivendo num mundo de crescente 

complexidade: arquivistas, bibliotecários e museólogos e seus conhecimentos sobre 

as especificidades dos próprios registros que guardam não são mais propriamente 

suficientes para preservarmos e darmos acesso ao patrimônio documental 

(especialmente o audiovisual digital), que são propósitos primários de qualquer 

instituição pública de custódia de documentos que reportam à memória em seus 

diferentes vieses documentais. O conceito proposto, pensando-se no universo 

digital, pode nos trazer elementos de reflexão para uma mudança nestes 

paradigmas. Arquivistas, bibliotecários e museólogos precisam adquirir 
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conhecimento intermediário em muitos campos, como o da legislação relacionada 

aos direitos morais na esfera digital da documentação pública, de webdesign, de 

promoção e marketing, de finanças, de elaboração e gestão de projetos, além de 

assuntos técnicos relacionados a diversos aspectos do mundo digital, como 

repositórios, formatos, novos suportes digitais, armazenamento em nuvens, 

preservação digital, preservação digital distribuída ... Urge, portanto, uma 

(r)evolução dos currículos dos cursos! Técnicos, docentes e estudantes não podem 

mais adiar esta ação, sempre complexa em termos institucionais. Eis um primeiro 

caminho para a adequação das condições materiais vivenciadas pelos profissionais 

da documentação e da informação da esfera pública, na constante “luta” para 

manter a informação democraticamente acessível e preservada. 

 

Se, como disse Le Goff (1982), a luta pela democratização da memória social deve 

ser imperativa, prioritária da objetividade cientifica dos profissionais da memória, 

cabe também aos pesquisadores atentar para a reciprocidade e para o intercâmbio 

dos lugares do sujeito e do objeto, de que nos falou, Chauí (1983). Em nosso caso, 

o corpo funcional das instituições envolvido na pesquisa (e, naturalmente, as 

próprias instituições) tornam-se esses sujeitos, entre os quais e com os quais vimos 

trabalhando em equipe, procurando constituir ações cooperativas acerca da 

preservação digital e acesso remoto aos acervos audiovisuais, por meio de amplas 

parcerias interinstitucionais.  

 

Uma vez que o trabalho possui grande espectro, esperava-se que a ação 

colaborativa fosse uma grande aliada para que se alcançassem os objetivos, com 

algumas das instituições 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”. Naturalmente que sem 

recursos orçamentários tudo fica muito mais difícil, numa área de ação cujas 

dificuldades já são imensas, e isso acaba se refletindo nas parcerias de forma 

desestimulante, e de fato para que se mantenha a comunicação é preciso um 

trabalho diuturno para que pelo menos o estímulo intelectual se mantenha ativo, e é 

que vimos fazendo incessantemente. Parece não haver muita capacidade (ou 

oportunidades de prática efetiva, ou vontade política) de cooperação nas relações 

interinstitucionais brasileiras, quando nos comparamos a outros países, e isso nós 
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tivemos a oportunidade de observar, informalmente, nos últimos anos, ao participar 

de alguns eventos internacionais apresentando nossa pesquisa. Consideramos 

lamentável que ainda não tenhamos percebido, na esfera institucional pública, a 

necessidade urgente de nos relacionarmos de forma interinstitucional, cooperativa e 

distribuída no tocante aos desafios da preservação digital de nosso patrimônio 

audiovisual, ao invés de cada instituição “criar sua própria roda”, numa postura que 

parece “secreta”, a procurar respostas “salvadoras” para uma única e mesma 

questão. Entretanto, vislumbramos possibilidades de que, num futuro próximo, tais 

acordos se tornem um único e amplo convênio, com destinação de recursos 

financeiros para sua implementação, com diferentes instituições operando 

conjuntamente e cooperativamente. Mas essa talvez seja a parte mais difícil. A 

solução? Cremos que seja aperfeiçoar e insistir na argumentação de que, sozinho, 

não se faz muita coisa nesta seara... 

 

Os formuladores de políticas precisam ouvir e valorar a perspectiva dos 

pesquisadores e dos curadores do patrimônio cultura. A preservação digital 

distribuída ainda está em debate, pesquisa e discussão em todo o mundo. O 

conceito ainda está se consolidando, mas é o que sugerimos, que a preservação 

digital distribuída seja realizada em cooperação multi-institucional e ação 

interinstitucional. Os artigos e o vídeo que traduzimos durante a pesquisa, visando a 

dar maior possibilidade de penetração nas equipes técnicas das instituições, 

refletem esta nossa postura. 

 

Para além dos conceitos, que nos ajudam a operar o pensamento científico, nossa 

ação em pesquisas identifica-se dialeticamente com uma postura (a dialética 

materialista é também uma postura, além de uma teoria e de um método de 

investigação) que busca atender a essa chamada para a necessidade de 

transformação do “estado de coisas” que vivenciamos nos âmbitos e nos processos 

relativos à preservação de arquivos audiovisuais digitais mantidos por instituições 

públicas. Na ação, ou na práxis, criamos uma iniciativa que resultou num produto 

que é também um meio para o acesso e para a permanência da memória 

audiovisual.  
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Foi neste contexto de reflexões que executamos a pesquisa, propondo — no âmbito 

do que chamamos de Iniciativa Legatum — o constante desenvolvimento 

cooperativo do Repositório Legatum – Sonus et Imago (RL-SI), baseado em normas 

internacionais, a partir de softwares livres e de código aberto, internacionalmente 

reconhecidos, para lidar com arquivos audiovisuais digitais custodiados pela esfera 

pública. O RL-SI, basicamente, pode ser entendido como um ambiente de duas 

partes: a primeira é o Archivematica (arch.legatum-si.net:81, de acesso restrito), que 

é responsável por processar e preservar objetos digitais “empacotados” (pacotes de 

informação de arquivamento, AIP, na sigla original em inglês) para a preservação 

digital; a segunda parte é o AtoM (http://www.legatum-si.net/atom/), responsável pela 

gestão da representação e acesso aos conteúdos. O RL-SI ainda segue como 

ambiente de experimentação, desenvolvimento e pesquisa, é também um ambiente 

de teste e aprendizado. Em algum momento ele poderá se tornar um ambiente de 

produção, isto é, pode ser a solução de preservação digital distribuída e acesso 

remoto para instituições atuando cooperativamente pela preservação do patrimônio 

audiovisual público.  

 

Sugerimos que se avance estudando as possibilidades de aplicação do conceito de 

nuvem, do sistema IPFS e da adoção do formato “contêiner” MXF para a 

preservação dos arquivos audiovisuais, uma tendência que vem se firmando na 

indústria. Concluo com a convicção de que sem ações cooperativas multi-

institucioinais, com objetivos interinstitucionais, tudo se torna muito difícil de alcançar 

e realizar para a urgente preservação que nos permitirá o acesso ao patrimônio 

audiovisual público por longo tempo. 
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ANEXO 1 
 
 

O RL-SI E AS DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE REPOSITÓRIOS 
ARQUIVISTICOS DIGITAIS CONFIÁVEIS – RDC-Arq 

 
Comentários de Emanuela Mendes Andrade (04abr.2019) 

Supervisão: Prof. Dr. Rubens R.G.Silva 
 
 
 
Documento elaborado no âmbito da Fase 3 de 3 da pesquisa “Iniciativa Legatum: 
acesso remoto e preservação digital do patrimônio audiovisual custodiado por 
arquivos de instituições brasileiras e de outros países de idiomas de origem latina 
(2016-2019)”. 
 

---------------- 
 
Reunimos, aqui, um material inicial, de observação documentada na pesquisa, que 
procura nos mostrar, ainda que superficialmente, em que situação se encontra o RL-
SI quando posto frente às Diretrizes RDC-Arq, ou seja, à Resolução nº 43 do 
Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), de 04 de setembro de 2015.55 
 
Seguem trechos das diretrizes (entre aspas, com indicação da página), que 
julgamos de maior relevância, no momento, seguidos de comentários (em azul), 
relativos ao que entendemos ou às dúvidas que persistem. 
 

---------------- 
 
“Trechos” e Comentários: 
 
 
1 “Os documentos arquivísticos digitais em fase corrente e intermediária devem, 
preferencialmente, ser gerenciados por meio de um Sistema Informatizado de 
Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD, a fim de garantir o controle do ciclo de 
vida, o cumprimento da destinação prevista e a manutenção da autenticidade e da 
relação orgânica1, características fundamentais desses documentos.” (p. 04) 

 No RL-SI esse importante requisito não parece se aplicar, visto que não 
trabalhamos com arquivos correntes e intermediários no âmbito da nossa 
pesquisa, apenas arquivos permanentes. 

 
 

2 “Já nessas fases, os produtores precisam tomar cuidados especiais, previstos em 
um plano de preservação digital, com relação aos documentos digitais que serão 
mantidos por médio e longo prazos, de forma a garantir sua autenticidade e seu 
acesso.” (p.04)  

                                                 
55 Cf., http://www.conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/diretrizes_rdc_arq.pdf . Acesso em: 
09abr.2019. 
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 Não há ainda um plano de preservação, pois se o tema já é complexo para 
uma única instituição pública, torna-se ainda mais difícil quando o contexto 
deste planejamento é interinstitucional. Enquanto este aspecto evolui com 
sua característica temporalidade e requeridos cuidados administrativos, 
optamos por elaborar (submetendo à crítica prévia dos parceiros e 
colaboradores) e disponibilizar no RL-SI os “Documentos-base para futura 
consolidação das Políticas do Repositório Legatum - Sonus et Imago”, que 
são os seguintes (disponíveis em seus respectivos links): 

a) Sobre a Iniciativa Legatum e o Repositório Legatum - Sonus et Imago 
(versão 22Set2018)56 

b) Sobre o funcionamento e características do Repositório Legatum - Sonus 
et Imago (versão 22Set2018)57 

c) Sobre o uso e gestão do Repositório Legatum - Sonus et Imago (versão 
26Set2018)58 

 No momento oportuno, as instituições parceiras e colaboradoras, em 
cooperação técnica com o Grupo CRIDI-UFBA, retomarão o debate sobre 
como se pensar e elaborar um plano de preservação, com base nos 
documentos acima59, para um ambiente multi-institucional, de relações 
eventualmente interinstitucionais, como o RL-SI se apresenta. 

 
 
3 “Os documentos digitais em fase permanente são dependentes de um bom 
sistema informatizado que apoie o tratamento técnico adequado, incluindo arranjo, 
descrição e acesso, de forma a assegurar a manutenção da autenticidade e da 
relação orgânica desses documentos.”  (p.04) 

 No nosso caso, entendemos que o AtoM (software para acesso) já atende a 
esses requisitos. O Archivematica (software para preservação) ainda está 
sendo testado em diversos de seus aspectos.  

 
 
4 “A preservação dos documentos arquivísticos digitais, nas fases corrente, 
intermediária e permanente, deve estar associada a um repositório digital confiável. 
Os arquivos devem dispor de repositórios digitais confiáveis para a gestão, a 
preservação e o acesso de documentos digitais.” (p.04) 

                                                 
56 Cf. 
http://www.legatum.ufba.br/doc/arquivos/SOBRE%20A%20INICIATIVA%20LEGATUM%20E%20O%2
0REPOSITÓRIO%20LEGATUM%20-%20versão%2022set2018.pdf. Acesso em: 09abr.2019 
57 Cf. 
http://www.legatum.ufba.br/doc/arquivos/SOBRE%20O%20FUNCIONAMENTO%20E%20CARACTE
RÍSTICAS%20DO%20REPOSITÓRIO%20LEGATUM%20-%20versão%2022set2018.pdf. Acesso em: 
09abr.2019 
58 Cf. 
http://www.legatum.ufba.br/doc/arquivos/SOBRE%20O%20USO%20E%20A%20GESTÃO%20DO%2
0RL-SI%20-%20versão%2026set2018.pdf. Acesso em: 09abr.2019  
59  Esses documentos-base podem ser atualizados em novas versões sempre que se julgar 
necessário que sejam revistos; atualmente estão disponíveis também no idioma inglês, em: 
http://www.legatum.ufba.br/doc/, 
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 No nosso caso, já conseguimos integrar o Archivematica ao AtoM, mas isso 
precisa entrar em funcionamento de fato, ainda estamos em fases de testes 
diversos, debates sobre atualizações e aprendizados necessários.  

 
 
5 “O arquivamento e a preservação digital constituem uma questão complexa que 
envolve muitas variáveis, compromissos de longa duração e a necessidade de 
expressivos investimentos em infraestrutura tecnológica, pesquisa e recursos 
humanos. Diante disso, a formação de consórcios, em determinados casos, pode 
ser a solução mais viável.” (p.05) 

 No documento-base b (Sobre o funcionamento e características do 
Repositório Legatum - Sonus et Imago), há muitas informações sobre a nossa 
infraestrutura e o que temos “em mente” para a preservação digital, mas em 
algum momento precisaremos, juntamente com as instituições parceiras e 
colaboradoras, transpor para um plano de preservação; 

 Quanto ao compromisso de longa duração, entendemos que depende 
basicamente dos recursos humanos, no sentido de dar-se continuidade ao 
RL-SI. Isso muito se relaciona com a questão financeira, visto que, sendo 
ação no âmbito da esfera pública federal, não podemos, por exemplo, 
contratar profissionais, estagiários ou bolsistas, mas competir por eles, em 
editais públicos, e para isso mais uma vez será o recurso humano (docente) 
voluntário que deverá procurar trazer novos estudantes e estagiários para o 
âmbito da proposta de continuidade a ser elaborada no momento que se 
considerar oportuno; 

 Ainda sobre a questão dos recursos humanos qualificados, foi oferecida à 
Reitoria da UFBA, pelo coordenador da pesquisa, prof. Dr. Rubens Ribeiro 
Gonçalves da Silva, proposta de curso sobre uso dos softwares AtoM e 
Archivematica, a ser analisada para eventual ação futura, ministrado por seus 
criadores; 

 Outros treinamentos se fazem necessários para os componentes de equipes 
que lidam com o universo da preservação digital, como cursos sobre o 
sistema operacional Linux, linguagens de programação PHP e PYTHON, 
audiodescrição, entre outros; 

 Melhorias e ampliação em infraestruturas físicas (equipamentos, sala de 
trabalho e reuniões) também são necessárias; 

 A formação de consórcios é o que vimos buscando com os parceiros e 
colaboradores. No entanto, temos percebido que, mesmo sendo considerada 
no documento como a “solução mais viável”, temos observado que na 
realidade não é tão simples assim, depende muito do interesse e do 
compromisso de dirigentes das instituições e suas equipes (muitas vezes 
totalmente desmotivadas; outas vezes muito motivadas, mas sem condições 
de agir adequadamente em termos técnicos, administrativos e tecnológicos) e 
de recursos financeiros de que não se dispõe ainda. Mas há uma 
possibilidade para o futuro breve, junto ao IBICT, conforme consta do 
documento c (Sobre o uso e gestão do Repositório Legatum - Sonus et 
Imago), que nos parece uma excelente oportunidade/opção/alternativa para 
manter as coisas funcionando. E isso confirma o interesse e a visão do Grupo 
CRIDI na formação de consórcios. 

 
 



 104 

6 “No contexto deste documento, repositório digital é um ambiente de 
armazenamento e gerenciamento de materiais digitais. Esse ambiente constitui-se 
de uma solução informatizada em que os materiais são capturados, armazenados, 
preservados e acessados. Um repositório digital é, então, um complexo que apoia o 
gerenciamento dos materiais digitais, pelo tempo que for necessário, e é formado 
por elementos de hardware, software e metadados, bem como por uma 
infraestrutura organizacional e procedimentos normativos e técnicos.” (p.09) 
 Sobre hardware, software e metadados: o Grupo CRIDI conta com um 

ambiente servidor na STI-UFBA, exclusivamente dedicado ao Archivematica, 
e com uma máquina virtual para o AtoM, amparados por toda a infraestrutura 
de segurança da informação da STI-UFBA. Para além das descrições básicas 
lançadas pela equipe do CRIDI no AtoM, retiradas dos sites das próprias 
instituições cadastradas no AtoM do RL-SI (note que esta atividade, na 
verdade, deve ser realizada por técnicos das próprias instituições que tiverem 
as competências institucional e técnica para descreverem os seus itens 
disponíveis no RL-SI), temos os metadados disponibilizados pelas instituições 
parceiras para seus arquivos master, além de o próprio Archivematica gerar 
metadados de preservação dos materiais inseridos; 

 Sobre infraestrutura organizacional: Temos uma equipe formada por 
profissionais docentes, pesquisadores, técnicos e estudantes, nas áreas de 
Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia, Computação, Comunicação 
Social, História, entre outras. E temos o apoio da STI-UFBA.  

 Sobre procedimentos normativos e técnicos: Procuramos seguir normas 
arquivísticas, como ISAD(G), ISDIAH, ISDF, NOBRADE, ISAAR(CPF), entre 
outras, manuais e tutoriais relativos à gestão de repositórios digitais (como 
esta própria Diretriz de RDC-Arq) e adotamos softwares livres de código 
aberto (AtoM e Archivematica). Juntamente com nossos parceiros e 
colaboradores, sempre previamente consultados, temos procurado produzir 
nossos próprios documentos-base relativos a políticas, como vimos nos 
documentos a, b, e c, acima, além de tutoriais e manuais de uso, disponíveis 
no ambiente do RL-SI na internet; 

 
 
7 “Um repositório arquivístico digital é um repositório digital que armazena e 
gerencia esses documentos, seja nas fases corrente e intermediária, seja na fase 
permanente. Como tal, esse repositório deve: 
 gerenciar os documentos e metadados de acordo com as práticas e normas da 

Arquivologia, especificamente relacionadas à gestão documental, descrição 
arquivística multinível e preservação;” (p.09) 
 Seguimos as normas arquivísticas, como dito acima e os softwares já citados.

  
 “proteger as características do documento arquivístico, em especial a 

autenticidade (identidade e integridade) e a relação orgânica entre os 
documentos”. (p.09) 
 O Archiviematica visa essa proteção. Poderemos manter a relação orgânica 

do material que dispomos à medida em que documentos (iconográficos, 
textuais, fotográficos) relacionados ao material audiovisual digital sejam 
adicionados ao Archivematica e/ou disponibilizados no Atom. Ambos os 
softwares são projetados para isso. 
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8 “Um repositório digital confiável [p. 09-10] é um repositório digital que é capaz 
de manter autênticos os materiais digitais, de preservá-los e prover acesso a eles 
pelo tempo necessário. Para cumprir essa missão, segundo o relatório ‘Trusted 
Digital Repositories: attributes and responsibilities’ (RLG/OCLC, 2002), os 
repositórios digitais confiáveis devem: 
 aceitar, em nome de seus depositantes, a responsabilidade pela manutenção dos 

materiais digitais;” 
 É como o Grupo CRIDI vem fazendo com relação ao RL-SI, mas ainda 

experimentalmente, pois trata-se de uma responsabilidade que deverá ser 
enfrentada por todos os parceiros em futuros acordos ou, preferencialmente, 
em convênios que destinem recursos financeiros ou orçamentários para sua 
manutenção; 

 “dispor de uma estrutura organizacional que apoie não somente a viabilidade de 
longo prazo dos próprios repositórios, mas também dos materiais digitais sob sua 
responsabilidade;” 
 É como o Grupo CRIDI vem fazendo com relação ao RL-SI, mas ainda 

experimentalmente, pois trata-se de uma responsabilidade que deverá ser 
enfrentada por todos os parceiros em futuros acordos ou, preferencialmente, 
em convênios que destinem recursos financeiros ou orçamentários para sua 
viabilidade de longo prazo efetivamente; 

 “demonstrar sustentabilidade econômica e transparência administrativa;” 
 Temos agido com absoluta transparência, mas a sustentabilidade econômica 

é uma responsabilidade que deverá ser enfrentada por todos os parceiros em 
futuros convênios que destinem recursos financeiros ou orçamentários para 
sua viabilidade de longo prazo efetivamente; 

 “projetar seus sistemas de acordo com convenções e padrões comumente 
aceitos, no sentido de assegurar, de forma contínua, a gestão, o acesso e a 
segurança dos materiais depositados;” 
 Utilizamos softwares aceitos pela comunidade arquivística mundial. Quanto à 

segurança física, temos o suporte da STI-UFBA; com relação à gestão, é uma 
responsabilidade que deverá ser enfrentada por todos os parceiros, no futuro 
breve, com alocação de recursos humanos que possam atuar efetivamente 
no trabalho associado ao RL-SI; 

 “estabelecer metodologias para avaliação dos sistemas que considerem as 
expectativas de confiabilidade esperadas pela comunidade;” 
 Este documento aqui elaborado, ainda que superficialmente, já é um primeiro 

passo neste sentido, mas trata-se de importante responsabilidade que deverá 
ser enfrentada por todos os parceiros, no futuro breve; 

 “considerar, para desempenhar suas responsabilidades de longo prazo, os 
depositários e os usuários de forma aberta e explícita;” 
 Nos parece que isto é contemplado tanto nos ACT vigentes como nos 

documentos que temos elaborado (como os já indicados acima); 
 “dispor de políticas, práticas e desempenho que possam ser auditáveis e 

mensuráveis;” 
 Utilizamos softwares aceitos pela comunidade arquivística mundial, já 

elaboramos documentos-base relativos a diferentes políticas relativas ao RL-
SI, temos o suporte de segurança da informação da STI-UFBA, temos 
adotado a prática efetiva da transparência, com tudo registrado em nossa lista 
institucional, mas, na verdade, estes aspectos relativos a políticas, práticas e 
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desempenho devem ser estudados cooperativamente pelos parceiros e 
colaboradores, pois se trata de uma responsabilidade que deverá ser 
enfrentada por todos, no futuro breve, com alocação de recursos humanos, 
orçamentários e materiais, preferencialmente por meio de um convênio 
interinstitucional que os preveja; 

 “observar os seguintes fatores relativos às responsabilidades organizacionais e 
de curadoria dos repositórios: escopo dos materiais depositados, gerenciamento 
do ciclo de vida e preservação, atuação junto a uma ampla gama de parceiros, 
questões legais relacionadas com a propriedade dos materiais armazenados e 
implicações financeiras.” 
 Vimos pensando e trabalhando sobre toda esta ampla gama de ações, 

inclusive gerando documentos e propondo procedimentos, mas, na verdade, 
estes aspectos -- extremamente complexos no âmbito institucional de uma 
ação que se propõe como multi-institucional, inicialmente, e, posteriormente, 
efetivamente interinstitucional -- relativos a “escopo dos materiais 
depositados, gerenciamento do ciclo de vida e preservação, atuação junto a 
uma ampla gama de parceiros, questões legais relacionadas com a 
propriedade dos materiais armazenados e implicações financeiras”, devem 
ser analisados cooperativamente pelos parceiros e colaboradores, pois se 
tratam de responsabilidades que deverão ser enfrentadas por todos, no futuro 
breve, com alocação de recursos humanos, orçamentários e materiais, 
preferencialmente por meio de um convênio interinstitucional que os preveja 
(com destinação de recursos financeiros ou previsão orçamentária efetiva); 
 
 

9 “Uma forma de atestar a confiabilidade de um repositório digital junto à 
comunidade-alvo dá-se por meio da sua certificação por terceiros. Para esse fim, o 
RLG/OCLC, em parceria com o NARA, publicou, em 2007, o documento ‘Trustworthy 
Repository Audit & Certification: Criteria and Checklist – TRAC’”. (p.10)  

 No RL-SI continuam sendo executados procedimentos e testes que ainda 
devem ser estudados cooperativamente pelos parceiros e colaboradores, pois 
uma auditoria é uma responsabilidade que deverá ser desfrutada por todos, já 
que o aprendizado é um de seus principais resultados; 

 Auditorias deverão ser realizadas preferencialmente por entidades ou 
organizações certificadoras, no momento oportuno, sendo a decisão tomada 
de forma cooperativa, por todos os parceiros e colaboradores; 

 
 
10 “Um repositório arquivístico digital confiável deve ser capaz de atender aos 
procedimentos arquivísticos em suas diferentes fases e aos requisitos de um 
repositório digital confiável.” (p.10)  

 O RL-SI atende a esses requisitos. No entanto, estamos lidando apenas com 
acervos arquivísticos audiovisuais digitais em sua fase permanente; 

 
 
11 “Responsabilidade pelo repositório: A responsabilidade pelo projeto, implantação 
e manutenção de um repositório digital de documentos arquivísticos deve ser 
compartilhada por profissionais de arquivo e de tecnologia da informação, de forma 
a se cumprirem os requisitos tecnológicos e os procedimentos do tratamento 
arquivístico.” (p.10)  
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 Temos uma equipe formada por profissionais docentes, pesquisadores, 
técnicos e estudantes, nas áreas de Arquivologia, Biblioteconomia, 
Museologia, Computação, Comunicação Social, História, entre outras. E 
temos o apoio da STI-UFBA. 

 
 
12 “Tratamento arquivístico: Um repositório digital para documentos arquivísticos 
tem que ser capaz de organizar e recuperar os documentos, de forma a manter a 
relação orgânica entre eles. Nesse sentido, deve apoiar a organização hierárquica 
dos documentos digitais, a partir de um plano de classificação de documentos, e a 
descrição multinível, de acordo com a norma internacional para descrição 
arquivística (a ‘Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística – ISAD(G)’ e a 
‘Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE’).” (p.10)  

 Poderemos manter a relação orgânica do material que dispomos à medida 
em que documentos (iconográficos, textuais, fotográficos) relacionados ao 
material audiovisual digital em questão sejam adicionados ao Archivematica e 
disponibilizados no AtoM. Ambos os softwares são projetados para isso; 

 Quanto à hierarquia institucional, é ponto bastante complexo no contexto do 
RL-SI, por sua própria estrutura como ambiente de integração, de agregação 
multi-institucional, de ação cooperativa interinstitucional.  

 Percebemos, durante debates no decorrer da pesquisa, que não temos como 
seguir à risca uma hierarquização para cada instituição participante, visto que 
muitas delas não expõem um organograma em suas páginas na internet (ou o 
setor em questão não consta no organograma disponível), de forma que se 
possa entender a hierarquia interna, casos estes em que se torna ainda mais 
difícil pensar num plano de classificação; 

 No RL-SI, na maioria dos casos, optamos por considerar como entidade 
custodiadora o setor que colaborou com a pesquisa ao responder os seus 
instrumentos de coleta de dados. Apenas por questões de praticidade 
terminológica, cada acervo disponível no RL-SI foi denominado coleção. 

 No entanto, isso é possível de ser repensado e ajustado pelas próprias 
equipes das instituições participantes, se assim o desejarem, já que podem 
alterar as descrições que a equipe do Grupo CRIDI fez, no início da pesquisa, 
nos campos de descrição do RL-SI, seguindo as normas arquivísticas e a 
hierarquia de cada instituição. Na verdade, somente as próprias instituições 
constantes do RL-SI podem, cada uma por si, fazer os ajustes que 
desejarem, pois somente elas têm competência para isso, especialmente com 
relação aos itens de seu próprio acervo. O trabalho inicial feito pela equipe do 
CRIDI teve por base os conteúdos informacionais disponíveis em suas 
próprias páginas web. 

 
 
13 “Princípios de preservação digital [p. 10-11]: A preservação digital tem que 
garantir o acesso de longo prazo a documentos arquivísticos autênticos, o que 
implica a adoção dos seguintes princípios: 

 focar especificamente em documentos arquivísticos, e não em objetos digitais 
de forma genérica;” 
 Esta é a proposta do RL-SI; 

 “focar em documentos arquivísticos digitais autênticos;” 
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 É o foco do RL-SI, mas somente a própria instituição parceira ou 
colaboradora que está disponibilizando o material pode garantir isso, já 
que a equipe do Grupo CRIDI não tem como atestar isso, não podendo 
ser de sua responsabilidade eventuais informações equivocadas oriundas 
de seus parceiros e colaboradores; 

 “pressupor que a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais está sob 
ameaça, principalmente no momento da transmissão no espaço (entre 
pessoas e sistemas) e no tempo (atualização/substituição de hardware e 
software usados para armazenar, processar e comunicar os documentos);” 
 Ameaças à autenticidade e outros tipos de perigos se mostraram 

claramente nos dados coletados e analisados durante a pesquisa, 
principalmente considerando as dificuldades que as próprias instituições 
enfrentam, nas quais muitas vezes técnicos e gestores das próprias 
instituições não têm conhecimento sobre quais políticas, materiais, 
conteúdos, suportes, formatos o acervo contém. 

 “reconhecer que a preservação digital é um processo contínuo, que começa 
na concepção do documento;”  
 É o que se reconhece claramente no RL-SI. No entanto, estamos lidando 

apenas com acervos arquivísticos audiovisuais digitais em sua fase 
permanente. Não podemos garantir que as instituições parceiras e 
colaboradoras apliquem técnicas de preservação a partir da gênese dos 
seus itens audiovisuais. 

 “reconhecer que a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais tem 
por base os procedimentos de gestão e preservação e a confiança tanto no 
repositório como no órgão responsável pela guarda desses documentos;”  
 A partir do momento em que o material passa a integrar o RL-SI, tendo 

sido inseridos os itens pelas respectivas instituições, consideramos que 
tais itens são autênticos. Com relação ao ambiente e aos itens inseridos 
no RL-SI, temos o suporte de segurança da informação da STI-UFBA; 

 Os procedimentos de gestão e preservação são executados no ambiente 
do RL-SI, que tem em sua estrutura softwares destinados a gestão de 
acesso e preservação; 

 A confiança no RL-SI será sempre fruto da ação de todos os parceiros e 
colaboradores que atuam ali cooperativamente, considerando-se que o 
ambiente ainda não chegou ao seu estágio de uso em produção, o que se 
espera alcançar a partir de cada acordo de cooperação realizado e da 
colaboração de todos os envolvidos; 

 “arbitrar o que se considera como documento original, uma vez que a 
preservação digital implica a necessidade de conversão de formatos e 
atualização de suportes;” 
 No âmbito do RL-SI, o que são denominados como originais são os 

arquivos digitais master disponibilizados pelas próprias instituições 
participantes da pesquisa; 

 “reconhecer que a elaboração de manuais e os procedimentos de 
preservação desempenhados pelo repositório digital apoiam a presunção de 
autenticidade desses documentos;”  
 O RL-SI reconhece e age neste sentido.  
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 “reconhecer que o registro, em metadados, das intervenções de preservação 
em cada documento apoia a presunção de autenticidade desses 
documentos;”  
 O RL-SI reconhece e age neste sentido; 
 O segmento do RL-SI vinculado ao software Archivematica gera registros 

de intervenções automaticamente. 
 “reconhecer que a autenticidade dos documentos digitais deve ser avaliada e 

presumida no momento de sua submissão ao repositório; reconhecer que o 
repositório digital é responsável pela manutenção permanente da 
autenticidade dos documentos a ele submetidos;”  
 O segmento do RL-SI vinculado ao software Archivematica é constituído 

de procedimentos automáticos de checagem que contribuem com a 
garantia da autenticidade. 

 “distinguir claramente a autenticidade e autenticação de documentos, 
considerando que a primeira é a qualidade de o documento ser verdadeiro, e 
a segunda é uma declaração dessa qualidade, feita, em um dado momento, 
por uma pessoa autorizada para tal.” 
 Não podemos garantir que o material enviado ou inserido nos sistemas 

pelos parceiros e colaboradores seja autêntico, mas o segmento do RL-SI 
vinculado ao software Archivematica faz essa distinção a partir do 
momento em que o material audiovisual é inserido (chamam também 
atualmente de “ingestado”) no sistema. 

 
 
14 “Independência dos repositórios: Um repositório digital deve ter independência; 
isso significa que seu funcionamento e o acesso aos documentos não podem 
depender das aplicações que funcionam em conjunto com ele. Por exemplo, em 
uma aplicação para arquivos correntes e intermediários, deve ser possível acessar 
os documentos independentemente do SIGAD, isto é, diretamente no repositório, 
desde que isso seja feito de forma controlada, para não ameaçar a autenticidade 
dos documentos no repositório. É bom esclarecer que o acesso direto aos 
documentos no repositório não exclui a necessidade de um SIGAD para apoiar a 
gestão arquivística.” (p.11) 

 No ambiente do RL-SI é possível acessar o material diretamente no servidor 
do Archivematica ou na máquina virtual do AtoM, mas este tipo de acesso é 
limitado às pessoas autorizadas para tal. 

 
 
15 “Interoperabilidade: Um repositório digital deve estar em conformidade com as 
normas e padrões estabelecidos, de forma a possibilitar níveis de interoperabilidade 
com outros repositórios digitais e sistemas informatizados que tratam de documentos 
arquivísticos. Podem ser citados como exemplos dessas normas e padrões: o ‘Open 
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH’, para coleta de 
registros de metadados em repositórios digitais; o ‘Metadata Encoding and 
Transmission Standard – METS’, para a codificação de metadados descritivos, 
administrativos e estruturais; o ‘Encoded Archival Description – EAD’, para a 
codificação de metadados descritivos de documentos arquivísticos; e os ‘Padrões de 
Interoperabilidade de Governo Eletrônico – e-PING’, no caso dos órgãos e entidades 
do governo federal.” (pag.11) 



 110 

 O segmento do RL-SI vinculado ao software Archivematica “fornece um 
conjunto integrado de ferramentas gratuitas e de código aberto que permite 
aos usuários processar objetos digitais desde o armazenamento para 
arquivamento e acesso em conformidade com o modelo funcional ISO-OAIS e 
outros padrões de preservação digital e melhores práticas. Todo o código do 
Archivematica é liberado sob uma Licença Pública Geral GNU Affero e a 
documentação do Archivematica é liberada sob uma Licença Internacional 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0”; 60 

 E ainda: “O Archivematica é um conjunto integrado de ferramentas de 
software de código aberto que permite que os usuários processem objetos 
digitais desde o ingresso até o acesso, em conformidade com o modelo 
funcional ISO-OAIS. Usuários monitoram e controlam a ingestão e a 
preservação [por] micro-serviços através de um painel baseado na web. O 
Archivematica usa o METS, PREMIS, Dublin Core, a especificação BagIt da 
Library of Congress e outras normas reconhecidas para gerar Pacotes de 
Informações de Arquivamento (AIPs) confiáveis, autênticos, seguros e 
independentes do sistema para armazenamento em seu repositório 
preferido”; 61 
 

 
16 “Governança e viabilidade organizacional: (...) O repositório tem um plano de 
sucessão formal, planos de contingência e/ou acordos estabelecidos para garantir a 
continuidade do serviço, no caso de o repositório parar de operar ou de a instituição 
responsável e/ou financiadora mudar seu escopo.” (p.12) 

 Planos de sucessão formal e/ou de contingência ainda não constam dos 
Acordos de Cooperação Técnica já estabelecidos com nossos parceiros. 
Trata-se de operação de alta complexidade institucional de uma ação que se 
propõe como multi-institucional, inicialmente, e, posteriormente, efetivamente 
interinstitucional e, portanto, deve ser analisada cooperativamente pelos 
parceiros e colaboradores, pois se tratam de responsabilidades que deverão 
ser enfrentadas por todos, no futuro breve, com alocação de recursos 
humanos, orçamentários e materiais, preferencialmente por meio de um 
convênio interinstitucional que os preveja (com destinação de recursos 
financeiros ou previsão orçamentária efetiva);  

 
 
17 “Estrutura organizacional e de pessoal: O repositório tem uma equipe dotada de 
qualificação e formação necessárias, e em número suficiente, para garantir todos os 
serviços e funcionalidades pertinentes ao repositório. Além disso, deve manter um 
programa de desenvolvimento profissional contínuo.” (p.12) 

 Temos equipe qualificada, mas não em número suficiente para “todos os 
serviços e funcionalidades pertinentes ao repositório”, característica difícil de 
ver atendida em instituições brasileiras custodiadoras de documentação 
pública, mas isto não deve nos imobilizar. A troca de mensagens em nossa 
lista institucional única vsdfc-legatum-l@listas.ufba.br também não é efetiva 

                                                 
60 Cf. https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-
BR&tab=mT&sl=en&tl=pt&u=https%3A%2F%2Fwww.archivematica.org%2Fpt-
br%2Fdocs%2Farchivematica-1.8%2Fgetting-started%2Foverview%2Fintro%2F%23intro. Acesso em: 
12abr.2019 
61 Cf. https://www.archivematica.org/pt-br/. Acesso em 12abr.2019 
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como gostaríamos, mantendo-se num viés mais de “mão única” no envio de 
mensagens (da coordenação para os parceiros e colaboradores), mas com 
quase nulo retornos advindos de nossos parceiros e colaboradores; 

 Embora não tenhamos tido a oportunidade de um programa de 
desenvolvimento profissional formalizado durante a vigência da pesquisa, isso 
aconteceu constantemente à medida em que eventos e cursos com 
conteúdos pertinentes à pesquisa foram acontecendo em âmbito nacional; 

 Como já mencionado aqui, foi oferecida à Reitoria da UFBA, pelo 
coordenador da pesquisa, proposta de curso sobre uso dos softwares AtoM e 
Archivematica, a ser analisada para eventual ação futura, ministrado por seus 
criadores; 

 
 
18 “Transparência de procedimentos e arcabouço político: O repositório deve 
demonstrar explicitamente seus requisitos, decisões, desenvolvimento e ações que 
garantem a preservação de longo prazo e o acesso a conteúdos digitais sob seus 
cuidados. Dessa forma, assegura aos usuários, gestores, produtores e certificadores 
que está cumprindo plenamente seu papel enquanto um repositório digital confiável. 
Para tanto, o repositório deve: 

 definir a comunidade alvo e sua base de conhecimento; 
 possuir políticas e definições, acessíveis publicamente, que demonstrem 

como os requisitos do serviço de preservação serão contemplados; 
 possuir políticas, procedimentos e mecanismos de atualização, na medida em 

que o repositório cresce e a tecnologia e práticas da comunidade evoluem; 
 documentar permissões legais – por meio de acordos de custódia, normas de 

procedimentos e outros – que o isentem de responsabilidade, no caso de 
alterações passíveis de ocorrer em estratégias de preservação digital; 

 fazer o registro histórico das mudanças de procedimentos, de software e 
hardware; 

 relacionar o registro histórico, acima referido, com as estratégias de 
preservação digital, e descrever os potenciais efeitos dessas mudanças sobre 
os documentos digitais; 

 demonstrar que está sistematicamente avaliando a satisfação das 
expectativas dos produtores e dos usuários, e buscando atendê-las; 

 estar comprometido com a definição, coleta, auditoria e fornecimento (sob 
demanda) de mecanismos de controle da integridade dos documentos digitais 
sob sua custódia; 

 estar comprometido em realizar regularmente uma autoavaliação de seu 
funcionamento e renovar sua certificação; e  

 estar comprometido em notificar as entidades certificadoras sobre as 
mudanças operacionais que afetarão seu status de certificação (no caso de 
repositórios já certificados).” (p.12-13) 
 Com as condições e limitações que se vivencia na pesquisa em nossa 

área, é muito difícil contemplar tudo que é indicado acima, quase 
impeditivo para que se faça algo de fato, mas temos procurado atender a 
todos os itens acima (dentro das possibilidades limitadas que caracterizam 
estas ações), deixando tudo acessível publicamente no site do CRIDI, em 
documentos criados colaborativamente sempre em versões “beta”, de 
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forma que os parceiros possam sugerir ajustes sempre que considerarem 
necessário; 

 Mantemos as discussões internas no âmbito do grupo de pesquisa e com 
parceiros e colaboradores, via lista institucional e reuniões presenciais; 

 Atualizações de versões dos softwares AtoM e ARchivematica serão 
constantes, devendo receber atenção de pesquisadores do CRIDI, bem 
como de nossos parceiros e colaboradores, que na verdade não têm sido 
suficientemente colaborativos mutuamente; 

 
 
19 “Sustentabilidade financeira: Um repositório digital confiável deve demonstrar 
sustentabilidade financeira. Para isso, deve ter um plano de gestão que observe os 
seguintes aspectos: 

 demonstração da capacidade de obter recursos financeiros estáveis e 
contínuos para sustentá-lo, seja por meio de prestação de serviço, parcerias, 
doações, verba da própria instituição, dentre outros; 

 revisão e ajustes anuais; 
 transparência dos procedimentos para obtenção dos recursos e auditoria dos 

mesmos, de acordo com o sistema jurídico no qual o repositório se insere; e 
 compromisso dos ciclos de planejamento com o equilíbrio dos riscos, 

benefícios, investimentos e gastos.” (p.13) 
  Ao longo dos anos em que a pesquisa foi conduzida fomos capazes de 

obter recursos financeiros, humanos e materiais, e concentramos muitos 
esforços para estabelecer parcerias pela via dos ACT, que têm como 
característica não destinar recursos de nenhuma espécie interinstitucionais, 
além da possibilidade de manter colaboração entre os técnicos e 
pesquisadores envolvidos. No entanto, com as condições e limitações que 
se vivencia na pesquisa em nossa área, é muito difícil contemplar tudo que 
é indicado acima, quase impeditivo para que se faça algo de fato. Mas não 
podemos desistir diante das dificuldades, não é esta a postura em ações 
deste tipo, as dificuldades devem ser superadas cooperativamente, é o 
único caminho, e preferencialmente estabelecer-se convênios com 
destinações orçamentárias ou financeiras para que se avance na 
consolidação e uso do RL-SI; 

 
 
20 “Contratos, licenças e passivos: Os contratos, licenças e passivos firmados pelo 
repositório devem ser claros e mensuráveis; delinear papéis, responsabilidades, 
prazos e condições; e ser facilmente acessíveis ou disponíveis aos interessados. 
Esses contratos, licenças e passivos podem envolver tanto a relação entre o 
repositório e os produtores de documentos digitais, como a relação entre o 
repositório e fornecedores de serviços. Esses mesmos instrumentos devem 
especificar todos os direitos e obrigações do repositório sobre os documentos 
digitais a ele confiados, em especial no que diz respeito à propriedade intelectual e a 
restrições de uso.” (p.13) 

 Toda a documentação (Acordos de Cooperação Técnica, planos de 
trabalho, ofícios, Diário Oficial da União, entre outras) referente à relação 
mantida, no âmbito da pesquisa, entre parceiros e colaboradores, está 
disponível nos sites do RL-SI e da Iniciativa Legatum; 
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 É possível a qualquer parceiro ou colaborador inscrito em nossa lista 
institucional o acesso ao seu conteúdo, desde a primeira mensagem ali 
veiculada; 

 Esse procedimento deve ser mantido, com o apoio da STI-UFBA, na 
continuidade das atividades do RL-SI; 

 
 
21 “Gerenciamento do documento digital: O gerenciamento dos documentos de um 
repositório digital confiável deve estar de acordo com o modelo de referência OAIS, 
que estabelece a formação de pacotes de informação envolvendo os documentos 
digitais (informação de conteúdo) e seus metadados (informação de 
representação).” (p.13) 

 O RL-SI tem por base os softwares AtoM e Archivematica, que são 
aplicações da norma ISO-OAIS 

 
 
22 “Infraestrutura de sistema [p.17-18] Um repositório deve possuir uma 
infraestrutura tecnológica robusta, de maneira a apoiar a confiabilidade dos AIPs 
nele mantidos. Para tanto, deve observar os seguintes aspectos: 

 funcionamento do repositório com base num sistema operacional e outros 
softwares de infraestrutura que tenham um bom suporte do mercado e da 
comunidade de usuários; 

 adequação dos processos, do hardware e do software do sistema de backup 
às necessidades do repositório; 

 gerenciamento do número de cópias de todos os documentos mantidos no 
repositório, e a localização de cada uma delas; 

 mecanismos para garantir o sincronismo entre as cópias de um mesmo 
documento, ou seja, garantir que as mudanças intencionais feitas em uma 
cópia sejam propagadas para todas as outras; 

 mecanismos efetivos para a detecção de corrupção ou perda de bits; 
 relato dos incidentes de corrupção ou perda de dados eventualmente 

ocorridos e adoção de medidas para reparação ou substituição desses 
mesmos dados;” 
 O Sistema Operacional (SO) que adotamos previamente à instalação do 

Archivematica é o Linux CentOS, em sua versão 18.04, 64bits (CentOS-7-
x86_64-DVD-1804); 

 O SO que utilizamos é totalmente compatível com o Archivematica, 
conforme o Guia de Instalação do mesmo, disponível em:  
https://www.archivematica.org/pt-br/docs/archivematica-1.9/admin-
manual/installation-setup/installation/installation/. Acesso em 12abr.2019; 

 No RL-SI temos instalada a versão 1.7.2 e o AtoM na versão 2.4.0 
(https://www.accesstomemory). Acesso em 12abr.2019; 

 O segmento Archivematica do RL-SI possui mecanismos internos para o 
atendimento dos itens indicados acima; 

 “previsão de procedimentos de atualização de suporte (refreshing) e de 
migração decorrentes do cumprimento do prazo de vida do suporte ou da 
obsolescência dos componentes de hardware;” 
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 Ainda não houve necessidade de refreshing, mas é necessário que 
sejam de fato previstos de forma mais objetiva e clara estes 
procedimentos; 

 Podemos contar com o apoio da STI-UFBA para estas questões, mas 
trata-se de uma responsabilidade de todos os parceiros e colaboradores 
estarem atentos e com espírito cooperativo; 

 “documentação da gestão de mudanças capaz de identificar alterações em 
processos críticos que afetem a capacidade de o repositório cumprir com 
suas responsabilidades obrigatórias;” 
 O segmento Archivematica do RL-SI possui mecanismos internos para 

tal. 
 “previsão de procedimentos para testar o efeito de mudanças críticas no 

sistema; e 
 ponderação entre os riscos e os benefícios nas decisões de atualização de 

software de segurança.” 
 Podemos contar com o apoio da STI-UFBA para estas questões, mas 

trata-se de previsões e ponderações que deveriam receber toda a 
atenção de parceiros e colaboradores, com espírito cooperativo; 

 
 
23 “Tecnologias apropriadas: O repositório deve adotar uma tecnologia de hardware 
e software apropriada para os serviços que presta, procedimentos para o 
recebimento e monitoramento de notificações e para a avaliação da necessidade de 
mudanças na tecnologia utilizada.” (p.18) 

 O módulo do RL-SI para a função de acesso está hospedado em uma 
máquina virtual (VM) fornecida pela STI-UFBA. O sistema operacional na 
VM é a distribuição Linux Debian. A aplicação é baseada no software livre 
AtoM, versão 2.4.0. A linguagem de programação é o PHP; 

 O módulo do RL-SI para a função de Preservação Digital está hospedado 
em um computador servidor dedicado (adquirido com recursos de bolsa 
em produtividade do CNPq) Dell Power Edge T130, com processador 
Intel® 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, conectado aos ambientes de segurança, de backup e de rede da 
UFBA, rodando em SO Linux, atualizado em outubro de 2018 para a 
distribuição Linux/Servidor: CentOS na versão 18.04 (CentOS-7-x86_64-
DVD-1804). A aplicação é baseada no software livre Archivematica, 
versão 1.7.2. A linguagem de programação é o Python; 

 É preciso que parceiros e colaboradores atentem para pensar mais 
adequadamente, e sempre de forma cooperativa, sobre procedimentos 
para o recebimento e monitoramento de notificações e para a avaliação da 
necessidade de mudanças na tecnologia utilizada; 

 
 
24 “Segurança: A segurança do repositório não se limita a aspectos de tecnologia, 
mas abrange também instalações físicas e ações de pessoas. Os aspectos de 
segurança incluem: 

 análise sistemática de dados, sistemas, pessoas e instalação física; 
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 adoção de procedimentos de controle para tratar adequadamente as 
necessidades de segurança; 

 delineamento de papéis, responsabilidades e autorizações relativas à 
implementação de mudanças no sistema; e 

 plano de prevenção de desastres e de reparação, que inclua, ao menos, um 
backup, off-site, de tudo o que é mantido no repositório (documentos, 
metadados, trilhas de auditoria etc.), inclusive do próprio plano de reparação.” 
(p.18) 
 Podemos contar com o apoio da STI-UFBA para estas questões, naquilo 

que for de exclusiva competência do setor; 
 Trata-se, também, de aspectos que precisam contar com a atenção de 

parceiros e colaboradores, sempre com vistas ao crescimento eu pode 
advir de ações efetivamente cooperativas. 

 
Fim do documento. 
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ANEXO 2 

 
 

RELATO INFORMAL BÁSICO DE AÇÕES DE TRABALHO NO AMBIENTE DO 
ARCHIVEMATICA DO RL-SI 

 
Relato de Emanuela Mendes Andrade (16abr.2019) 

Supervisão: Prof. Dr. Gillian Queiroga 
 
 
A seguir são descritos os passos até aqui adotados para a inserção de arquivo 
master de vídeo no Archivematica. Nestes testes estamos trabalhando apenas com 
o arquivo de vídeo, sem os metatadados, que ficarão para uma próxima etapa de 
testes. 
 
 Utilizamos a pasta <Transfer>, que Ricardo Sodré inseriu no servidor do 

Archivematica, contendo um dos arquivos master de vídeo do Arquivo 
Nacional (AN), como pode ser visto na imagem abaixo. 

 Demos continuidade ao processo, clicando em Start transfer.  
 

Figura 1: Dando início à transferência 

OBS.: Antes estávamos utilizando o navegador de internet Opera, porém, 
passamos a utilizar o Firefox, pois verificamos, no Manual Online do 
Archivematica (Artefactual), que os testes feitos por eles não incluem o 
navegador Opera. Para evitar problemas desconhecidos e inesperados, 
optamos por utilizar um navegador que já havia sido testado pelos 
desenvolvedores do sistema. 
 

 Na tela que foi mostrada, aprovamos o processo. 
 

 Figura 2: Aprovando a transferência 
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 Feito isso, o sistema solicitou a aprovação do SIP. Aprovamos. 

 
Figura 3: Aprovando a criação do SIP 

 
 
Figura 4: Criando o SIP 

 
 Em seguida, o processo passou para a aba Ingest. 

 
 Em Ingest, aprovamos para a Normalização. 

 
Figura 5: Aprovando a normalização 
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 Na tela seguinte, o sistema oferece a opção de adicionar metadados. Como 
ainda estamos realizando alguns estudos sobre a inserção de metadados, 
neste momento apenas clicamos em Continuar. Parece-nos (a confirmar em 
breve) que é possível retornar a posteriori ao processo para adicionar 
metadados, mas, conforme dito, ainda não dominamos esses procedimentos. 

 
Figura 6: Adição de metadados finais 

 
 
 
 
 O sistema solicitou aprovação para armazenamento do AIP e upload do DIP. 

Aprovamos o AIP.  
 
Figura 7: Aprovando armazenamento do AIP e upload do DIP 
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 Constatamos falha no armazenamento do AIP.  

 
Figura 8: Falha no armazenamento do AIP 

 
 Embora na Figura 8, acima, seja possível visualizar também uma falha no 

SIP, pode-se verificar que, na Figura 4, mais acima, os microprocessos 
relativos aparecem na cor verde, o que indica que o erro em questão não foi 
crítico, não impediu o andamento dos processos. Diferentemente do AIP, que 
aparece em vermelho, indicando uma falha crítica. 

 Como não sabemos ainda ao certo qual foi o problema e o que fazer para 
solucioná-lo, refaremos o processo mais uma vez. Prof. Gillian Queiroga 
solicitou a Ricardo Sodré que nos orientasse sobre os procedimentos para 
inserir a pasta no servidor, para que tentássemos fazer novos testes. Como 
Sodré não estava online naquele momento, isso ficou para o dia seguinte.  

 Diante disso, não demos continuidade ao processamento do DIP, visto que o 
ideal é que cada processo seja feito na sequência SIP-AIP-DIP. Embora o 
sistema mostre as possibilidades de submissão dos três processos ao mesmo 
tempo (ainda não sabemos por que é dessa forma), não se deve pular as 
etapas, pois certamente causará erros.  

 Paramos aqui em 16abr.2019. O trabalho de aprendizado, ajustes, testes, uso 
e consolidação prosseguirá. 

 
Fim do documento. 
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APÊNDICE 1 
 

PUBLICAÇÕES DECORRENTES DA PESQUISA EM SUA FASE 3 DE 3 
 

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

realizada. Aqui, para a apresentação das referências listadas, optamos por adotar o 

mesmo padrão utilizado nos Currículos Lattes (um pouco diferente do padrão 

ABNT), acrescentado apenas um negritado aos títulos dos periódicos, dos eventos e 

dos demais veículos nos quais foram publicados os trabalhos acadêmicos. 

 

TRABALHOS PUBLICADOS RELACIONADOS Á PESQUISA 

 

Os trabalhos indicados a seguir referem-se exclusivamente ao que foi produzido / 

publicado nesta última fase da pesquisa (2016-2019). 

 

ARTIGOS COMPLETOS EM PERIÓDICOS 

 

1. FERREIRA, F.C.C.; SILVA, Rubens R.G. Preservação, salvaguarda da 
Informação pública e repositórios digitais: noções em pauta. Páginas A & B. 
Arquivos & Bibliotecas, v. 3, p. 17-29, 2018. Disponível em: 
http://ojs.letras.up.pt/index.php/paginasaeb/article/download/3953/3707. Acesso em: 
12mar2019. 
 
2. SILVA, Rubens R.G.; HOLLÓS, A.L.C.; ANDRADE, R.S.; PAVEZI, N. A iniciativa 
Legatum e a preservação digital de arquivos audiovisuais públicos. Revista Digital 
de Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 14, p. 515-540, 2016. Disponível 
em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8646279/pdf. 
Acesso em: 12mar2019. 
 

3. SILVA, Rubens R.G.; HOLLÓS, A.L.C.; ANDRADE, R.S.; PAVEZI, N. The 
Legatum Initiative and Digital Preservation of Audiovisual Public Archives. Revista 
Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 14, p. 515-540, 2016. 
Disponível em:  
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8646279/pdf_1. 
Aceso em: 12mar2019.  
 

CAPÍTULO DE LIVRO  

 

1. SILVA, Rubens R. G.; ANDRADE, R. S.; HOLLOS, A. C.; PAVEZI, N.; SANTOS, 
J. R. C. The Legatum initiative: Challenges and alternatives to a Brazilian experiment 
on remote access. In: Aparna Tandon; Agnieszka Slomska; Judith Opoku-Boateng; 
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Danielle Abbazia. (Org.). Unlocking Sound and Image Heritage. Selected 
Readings from the International 2015 SOIMA Conference. 1ed. Roma/Bélgica: 
ICCROM & KIK-IRPA, 2017, p.101-107. Disponível em: 
https://www.iccrom.org/sites/default/files/2017-
12/00_soima_unlocking_sound_and_image_heritage_0.pdf. Acesso em: 12mar2019. 
 

TRADUÇÕES DE ARTIGOS E DE COMUNICAÇÕES ESCRITAS 

 
1. WEBB, Sharon; O’CARROLL. O processo de construção de um repositório digital 
nacional confiável: solucionando o problema das federações. Tradução Livre (2018) 
por GOUVEA, M. R. B. N.; SILVA, Rubens R. G.; DREER, M., de comunicação 
escrita apresentada no iPRES 2014 – 11th International Conference on Digital 
Preservation, na Austrália. Disponível em: http://cridi.ici.ufba.br/institucional/PDFs/o-
processo-de-construcao-de-um-repositorio-digital-nacional-solucionando-o-
problema-das-federacoes-v3.pdf. Acesso em: 12mar2019.  
 
2. ZIERAU, Eld. OAIS e a Preservação Digital Distribuída na Prática. Uma 
exploração de casos de uso, dinamarqueses e outros, que contribuíram para o 
desenvolvimento do Modelo OO-IO (OAIS Externo - OAIS Interno) para Preservação 
Digital Distribuída. Tradução Livre (2018) por GOUVEA, M. R. B. N.; SILVA, Rubens 
R. G., de comunicação escrita apresentada no iPRES 2017 – 14th International 
Conference on Digital Preservation, no Japão. Disponível em: 
http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/posdoc/oais-e-a-preservacao-digital-
distribuida-na-pratica.pdf. Acesso em: 12mar2019. 
 
3. ZIERAU, Eld; KEJSER, Ulla B. Cooperação Interinstitucional num Repositório de 
Bits Compartilhado. Tradução Livre (2018) por GOUVEA, M. R. B. N.; SILVA, 
Rubens R. G., de artigo publicado em 2013 pelo World Digital Libraries: An 
International Journal. Disponível em: 
http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/artigos/artigo-sobre-o-compartilhamento-
de-repositorios-de-bits-em-cooperacao-internacional.pdf. Acesso em: 12mar2019 
 
4. ZIERAU, Eld; McGovern, Nancy Y. O Uso do Modelo OAIS Externo-OAIS Interno 
(OO-IO) para suporte à Análise e Auditoria de OAIS’s Colaborativos. Tradução Livre 
(2018) por GOUVEA, M. R. B. N.; SILVA, Rubens R. G., de comunicação escrita 
apresentada no iPRES 2014 – 11th International Conference on Digital 
Preservation, na Austrália. Disponível em: 
http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/artigos/artigo-sobre-o-uso-de-um-
modelo-OO-IO-como-suporte-as-auditorias-e-analises-de-OAIS-
colaborativos.pdf. Acesso em: 12mar2019.  
  
5. ZIERAU, Eld; SCHULTZ, Matt. Criando uma Estrutura para Aplicação do OAIS à 
Preservação Digital Distribuída. Tradução Livre (2018) por GOUVEA, M. R. B. N.; 
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APÊNDICE 2 

 
SOBRE O ENCAMINHAMENTO DE PARCERIAS 

 
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. Foi com esta premissa que 

trabalhamos, pensando que o que começamos aqui, como Acordos 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), venham a se tornar convênios em que as instituições 

participantes (uma rede interinstitucional pública??)  destinem efetivamente esforços 

e recursos orçamentários para a preservação digital de patrimônio audiovisual 

público.  

 

Pensamos ser este o caminho para, no futuro próximo --- 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, com objetivos 

interinstitucionais, 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, mas com os quais 
devemos retomar o contato e(ou) reforçar as parcerias; 

b) Em verde estão os colaboradores ou potenciais parceiros QUE NÃO FORAM 
VISITADOS pessoalmente, mas que declararam custodiar acervo audiovisual 
digital, e com os quais temos que retomar o contato; 

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 
INSTITUIÇÕES E(OU) SETORES COLABORADORES / PARCEIROS DA 

PESQUISA 

1 

AGCRJ/SDE 
Subgerência da Documentação Especial do Arquivo Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro 
Inserimos arquivos do AGCRJ/SDE disponíveis na internet no RL-SI. Um 
futuro ACT deverá ser encaminhado. 

2 

AN/COPAC 
Coordenação de Processamento e Preservação do Acervo do Arquivo 
Nacional 
ACT já estabelecido e publicado em DOU pelo Arquivo Nacional. 

3 
APEES/CLP 
Cinemateca Ludovico Persice, do Arquivo Público do Estado do 
Espírito Santo 

4 
APESP/NAIC 
Núcleo de Acervo Iconográfico e Cartográfico do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo 

5 

APM/DCD 
Diretoria de Conservação de Documentos do Arquivo Público Mineiro 
Fomos autorizados informalmente a transferir arquivos do APM/DCD 
disponíveis na internet para o RL-SI. Um futuro ACT será encaminhado. 

6 
CB/SP 
Cinemateca Brasileira, São Paulo 

7 

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. As 
conversações continuam. O ACT deverá ser proposto pela CD/CARQ e já 
vem sendo elaborado, mas não estava concluído até o encerramento do 
prazo para a conclusão da pesquisa. 

8 
EBC/GEA 
Gerência Executiva de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação 

9 
FCC/Cinemateca 
Cinemateca de Curitiba, da Fundação Cultural de Curitiba 

10 

FIOCRUZ-RJ/ICICT/VSD 
VídeoSaúde Distribuidora, do Instituto de Comunicação em Ciência e 
Tecnologia, da Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro 
ACT já estabelecido e publicado em DOU pela Fiocruz. 

11 
FMCBH/CRAV-Acervo (Atual MIS-BH) 
Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte 

12 
FPA/CEDOC 
Centro de Documentação da TV Cultura-SP - Fundação Padre Anchieta 

13 
FPC/CMB 
Centro de Memória da Bahia, da Fundação Pedro Calmon 

14 
FTVMCE/CEDOC 
Centro de Documentação da Fundação TV Minas Cultural e Educativa 
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15 
FUNCEB/DIMAS/NMEM 
Núcleo de Memória da Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural 
do Estado da Bahia 

16 
FUNCEB/NMA 
Núcleo de Memória das Artes da Fundação Cultural do Estado da 
Bahia 

17 
MAM-RJ/Cinemateca-AF 
Arquivo de Filmes da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro 

18 
MinC/SAV/CTAv-SAV 
Setor de Acervo Audiovisual do Centro Técnico Audiovisual da 
Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura 

19 
MIS-CAMP/SAV 
Setor de Audiovisual do Museu da Imagem e do Som de Campinas 

20 
MIS-RJ/SAV 
Setor de Audiovisual da Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio 
de Janeiro 

21 
MIS-SP/CMI 
Centro de Memória e Informação do Museu da Imagem e do Som de 
São Paulo 

22 
PUC-Goiás/IGPHA-AAD 
Acervo Audiovisual e Documental do Instituto Goiano de Pré-História e 
Antropologia da Pontifícias Universidade Católica de Goiás 

23 
RBSTV-RS/CEDOC 
Centro de Documentação da RBSTV (Rede Globo), Rio Grande do Sul 

24 
SF/TV Senado-SEC 
Secretaria da TV do Senado Federal 

25 
UCS/IMHC 
Instituto Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do 
Sul 

26 

UFBA/ADoHM 
Acervo de Documentação Histórica Musical da UFBA 
Esta instituição não foi respondente do questionário de coleta de dados, 
mas interessou-se a posteriori em participar do projeto.  
Colaboração já estabelecida por meio de Ofício formal, sem ACT, por ser 
desnecessário no âmbito da própria UFBA. Por meio da pesquisa, 
conseguimos apoio da FPA/CEDOC (TV Cultura-SP) para a conversão do 
material para o formato digital, o qual já foi inserido no ambiente de acesso 
do RL-SI. 

27 

UFBA/FACOM/Multiteca-LabAV 
Laboratório de Audiovisual da Multiteca 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.  
O LabAV pretende participar da pesquisa com Plano de Trabalho específico, 
mas sem ACT, por desnecessário, mas informou ter que aguardar a 
aprovação da Congregação da FACOM. 

28 
UFBA/QUI-BS 
Biblioteca Setorial, Instituto de Química da UFBA 
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29 

UFBA/TV UFBA 
TV da Universidade Federal da Bahia 
Já copiamos 116 itens AV da plataforma privada Youtube para o RL-SI. 
Colaboração já estabelecida por meio de Ofício formal, sem ACT, por ser 
desnecessário no âmbito da própria UFBA. 

30 
UFMG/EBA-LMC 
Laboratório Memória e Cinema, da Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal de Minas Gerais 

31 
UFMG/TV UFMG-CEDOC 
Centro de Documentação da Universidade Federal de Minas Gerais 

32 
UFRB/ASCOM-NAV 
Núcleo de Audiovisual da Assessoria de Comunicação da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  

33 

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.  
A primeira minuta de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) já estava sendo 
encaminhada quando ocorreu a tragédia do incêndio no Museu Nacional, 
quando o LABEDIS perdeu parte de seu acervo. Com isso interrompeu-se a 
ação de estabelecer um ACT até que as condições sejam mais adequadas. 

34 
UPF/AHR 
Arquivo Histórico Regional, da Universidade de Passo Fundo 

35 
USP/FAU-STAV 
Seção Técnica de Audiovisual da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo 
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APÊNDICE 3 

 

REUNIÃO DE RESPOSTAS RELATIVAS AO PERFIL PROFISSIONAL DA 
EQUIPE PARA A CONSOLIDAÇÃO DO RL-SI 

 
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; informática; 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. 
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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, 
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) 
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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. 
 
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 



 136 

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 normas de descrição arquivísticas (ISAD, 
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; 
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5- Que tenha a preocupação com a melhoria contínua 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.  

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? Profissionais na área de Ciência da Informação como Arquivistas e 
Bibliotecários, mas também da área de TI, comunicação e nos temas envolvidos 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 os 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 de se estar ou não no caminho 
correto. Pois existe consciência da aplicação dos recursos de RH e Financeiro na 
implantação que são escassos e difíceis atualmente. Temos o cuidado de acertar 
para que um erro não prejudique a credibilidade com os gestores das altas 
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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. 
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 espécie 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 4 
 

REUNIÃO DE RESPOSTAS RELATIVAS AOS 
 RECURSOS TÉCNICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO RL-SI 

 
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.  
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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 
conceito de curadoria digital serviria já que a 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 práticas 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 Iniciativa Legatum se propõe 
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 (checksums); 
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3) Análise estratégica e preditiva da obsolescência de tecnologias de software e 
hardware (mídias, metadados, formatos de arquivos, codecs); 
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 
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(envolvendo atores de instâncias superiores);estudos e investigações em níveis 
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 arquivísticos que 
garanta a linha idónea do custodiador responsável e atenda aos 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, 
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por exemplo, deveria estar em destaque (está meio escondida no link 
"documentação"). 
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 endownment 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 5 
 

REUNIÃO DE RESPOSTAS RELATIVAS AOS 
 RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO RL-SI 

 
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 infraestrutura 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 infraestrutural 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 necessário 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 infraestrutura 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- Infraestrutura 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 instruções etc que estão 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; 
2) Suportes de armazenamento fiáveis; os principais critérios que devem ser 
observados para escolha de mídia são: custos, estabilidade da informação 
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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 (em http://group47.com/what-is-
dots/), 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, áudio 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 
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; 
 
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 6 
 

DESCRIÇÃO GERAL DOS RESULTADOS DE NATUREZA ACADÊMICA, 
RELATIVOS A ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO ASSOCIADAS À PESQUISA 

 

Apresentamos, a seguir, as atividades de orientação no período de execução desta 

Fase 3 de 3 da pesquisa (2016-2019). 

 

ORIENTAÇÕES E SUPERVISÕES EM ANDAMENTO  

 

Para a apresentação das referências listadas nas sub-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 eventual complementação relativa a bolsas.  

 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO  

 

1. Silvana Bastos Paula. Acesso digital ao patrimônio documental audiovisual 
em seis instituições públicas de Salvador. Início: 2016. Dissertação (Mestrado 
profissional em Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da 
Informação (UFBA).  
 
2. Fabiana de Jesus Cerqueira. A inclusão da pessoa com deficiência visual sob 
a perspectiva da Ciência da Informação: um estudo na UFRB. Início: 2017. 
Dissertação (Mestrado em Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de 
Ciência da Informação (UFBA). 
 

TESES DE DOUTORADO  

 

1. Fausta Joaquina Clarinda de Santana de Araújo Lima Lobo. Segurança da 
Informação Audiovisual Digital. Início: 2015; Qualificação: 2018. Tese (Doutorado 
em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação (UFBA). 
 
2. Tamires Neves Conceição. Informação audiodescritiva e a preservação digital: 
Uma análise do diálogo entre a Ciência da Informação e a Audiodescrição. 
Início: 2017; Qualificação: 2019. Tese (Doutorado em Doutorado em Ciência da 
Informação) - Instituto de Ciência da Informação (UFBA), bolsista CAPES. 
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ORIENTAÇÕES E SUPERVISÕES CONCLUÍDAS 

 

Também aqui, para a apresentação das referências listadas nas sub-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. 

 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO  

 

1.  João Victor Amorim Pereira. Preservação de imagens em movimento. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da 
Informação, bolsista FAPESB. 
 
2. Tamires Neves Conceição. A tecnologia audiovisual por meio da informação 
audiodescritiva: uma perspectiva da Ciência da Informação. 2017. Dissertação 
(Mestrado em Ciência da Informação) - Instituto de Ciência da Informação (UFBA), 
bolsista CAPES. 
 

TESE DE DOUTORADO  

 

1. Flávia Catarino Conceição Ferreira. Os conceitos de salvaguarda e de 
repositório digital de preservação na área da Ciência da Informação: garantias 
pra o estabelecimento da proteção estatutária do patrimônio informacional 
público natodigital. 2019. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Instituto de 
Ciência da Informação.  
 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  

 

1. Naiara Falcão Souza do Rosário. Preservação de documentos audiovisuais: 
um estudo de caso sobre o acervo da Diretoria de Audiovisual (DIMAS), da 
Fundação Cultural do Estado da Bahia. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Biblioteconomia e Documentação) - Instituto de Ciência da 
Informação (UFBA). 
 
2.  Emanuela Mendes Andrade. Arquivistas e documentação audiovisual: breve 
estudo sobre os aspectos a considerar para uma formação básica profissional. 
2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquivologia) - Instituto de 
Ciência da Informação (UFBA). 
 

 

 



 150 

ORIENTAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
1. Emanuela Mendes Andrade. PT1 - Preservação digital de acervos 
audiovisuais (Etapa 1 de 3, da Fase 3 de 3). 2017. Iniciação Científica. 
(Graduando em Arquivologia) - Instituto de Ciência da Informação (UFBA), bolsista 
PIBIC-UFBA-CNPq.  
 
2. Illana de Brito Mascarenhas Oliveira. PT2 - Acesso remoto a acervos 
audiovisuais (Etapa 1 de 3, da Fase 3 de 3). 2017. Iniciação Científica. 
(Graduando em Direito) - Faculdade de Direito da UFBA, bolsista PIBIC-UFBA.  
 
3. Thaise Menezes de Oliveira. PT1- Conversão Digital de Acervos Audiovisuais 
em Instituições Públicas de Salvador (Etapa 3/3 - Fase 2/3 do projeto original). 
2016. Iniciação Científica. (Graduando em Direito) - Universidade Federal da Bahia, 
bolsista PIBIC-UFBA-CNPq.  
 
4. Antônio José Barreto Santos. PT3 - Salvaguarda de acervos audiovisuais 
digitais (Etapa 1 de 3, da Fase 3 de 3). 2016. Iniciação Científica. (Graduando em 
Biblioteconomia) - Instituto de Ciência da Informação (UFBA), bolsista PIBIC-UFBA.  
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APÊNDICE 7 

 
UFBA AtoM / ARCHIVEMATICA CAMP: 

 
PROPOSTA DE CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA NO USO DOS SOFTWARES 

LIVRES, DE CÓDIGO ABERTO, AtoM E ARCHIVEMATICA 
 

Na página seguinte apresentamos a proposta de curso que elaboramos, com a 

ajuda de profissionais da Artefactual, organização criadora dos softwares livres 

usados no RL-SI. Trata-se de proposta que já aconteceu de forma semelhante em 

universidades de outros países, com resultados sempre muito positivos. A proposta, 

junto a outros documentos, foi enviada à Chefia de Gabinete da Reitoria da UFBA, 

em setembro de 2018, mas até o momento da finalização deste relatório não 

havíamos ainda recebido uma resposta positiva sobre a efetiva possibilidade de 

execução do que propusemos. Sabemos das dificuldades financeiras por que 

passam as universidades federais nos últimos anos, e entendemos que os custos 

indicados na proposta podem ser vistos como elevados para a formação sugerida, 

mas ainda assim a consideramos de riqueza  fundamental, não somente para os 

servidores que viessem a ser contemplados com este aprimoramento no universo da 

preservação digital, mas especialmente para a UFBA, que se veria no Brasil como 

pioneira neste tipo de ação. Aguardaremos, esperando que esta formação possa ser 

oferecida aos técnicos da UFBA. Veja a proposta enviada à Reitoria da UFBA na 

página seguinte. 
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