
 U N I V E R S I D A D E F E D E R A L  D A  B A H I A  

P R Ó - R E I T O R I A  D E  P E S Q U I S A  E  P Ó S - G R A D U A Ç Ã O  
P r o g r a m a  I n s t i t u c i o n a l  d e  B o l s a s  d e  I n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  

P I B I C  

 

 

Relatório Final – Parte I 
 
Título do Plano de 
Trabalho do Bolsista 

Criação de sítio eletrônico experimental de dados 
relativos a coleções/documentos especiais dos 
acervos públicos de Salvador. 

Título do Projeto do 
Orientador 

A conversão digital de documentos especiais de 
acervos públicos e a consciência informacional: 
Aspectos técnicos e teóricos no âmbito da Ciência da 
Informação. 

Nome do Aluno Lívia Ferreira Tosta 

Nome do Orientador 
 

Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 

Grupo de Pesquisa 
(opcional) 
 

Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e 
Informação Digitais (CRIDI) 

Palavras Chave 
(até 3) 

Acervos públicos – Acesso – Conteúdos 
informacionais.  

Período de Vigência 
 

AGOSTO DE 2006 A JULHO DE 2007 

 
 
 

Resumo (máximo de 220 palavras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introdução 
 

Disponibilizar os dados das pesquisas realizadas através dos planos de trabalho desenvolvidos durante o 
período de ago 2005 à jul 2007, em instituições municipais, estaduais e federais em Salvador e criar um  
instrumento de identificação de instituições federais em Salvador  já que, como constatamos, é ineficaz ou 
inexistente, foram os motivos primordiais que nos levaram à submissão dessa proposta. O objetivo do plano de 
trabalho foi a criação de um sítio eletrônico de caráter experimental, visando disponibilizar conteúdos 
informacionais referentes às instituições pesquisadas, seus acervos especiais e seus consulentes. Já dispomos 
da organização estrutural do sítio, baseada em princípios previamente estudados acerca da Arquitetura da 
Informação e seus elementos constituintes, como a acessibilidade e usabilidade. Vale ressaltar que o sítio 
encontra-se em fase de finalização e sua concepção se deu através da utilização de software livre (twiki), 
estando hospedado nos servidores da UFBA. Observamos também que esta ação inédita contribuirá 
imensamente para a elaboração de diagnósticos que visem à conservação e preservação dos acervos 
institucionais, bem como de sua ampla divulgação, além de preencher a lacuna existente com relação à 
inexistência de um instrumento que facilite a localização das instituições federais situadas em Salvador.  



1. Introdução 
 

Esse trabalho é decorrente da necessidade de continuidade de um plano de trabalho anterior, 
intitulado “Coleções especiais de instituições de instituições públicas federias em Salvador: Que 
reflexos sociais e institucionais a digitalização pode promover?”, desenvolvido no período de 
ago/2005 a set/2006, que buscou identificar instituições públicas federais e seus respectivos 
acervos e consulentes. No decorrer das nossas atividades constatamos a inexistência/ineficácia de 
instrumentos que nos permitissem saber quais e quantas instituições federais existem em 
Salvador.  

Esta lacuna nos levou a propor a criação de um produto que auxiliasse na divulgação dos 
resultados do projeto, em virtude da abrangência de investigação (pois abrange também as esferas 
estadual e municipal) e do amplo conjunto de dados coletados.  

Nesse sentido, propusemos a criação de um sítio eletrônico experimental <www.cridi.ufba.br> para 
a disponibilização dos dados, relevantes e inéditos no âmbito da pesquisa científica na área da 
arquivologia baiana, referentes a 109 instituições federais identificadas, 65 instituições estaduais e 
42 instituições municipais em Salvador, entre as quais 44 federais, 30 estaduais e 08 municipais 
são depositárias de acervos especiais (documentação audiovisual, fotográfica e sonora). Além 
disso, disponibilizaremos dados dos consulentes dos respectivos acervos que totalizam 77 
consulentes da esfera federal, 5 da esfera municipal e 4 da esfera estadual. A proposta 
possibilitou-nos ampliar as reflexões acerca da divulgação e disponibilização de dados de 
pesquisas científicas e da importância de criar subsídios para que toda a sociedade possa 
conhecer os acervos especiais existentes nas instituições públicas, fornecendo dados atualizados 
sobre sua localização e contatos.  

Estamos disponibilizando gráficos representativos de questões relacionadas às instituições 
pesquisadas como, por exemplo:  

 Temas dos acervos 

 Quantidades 

 Formatos/suportes/ processos fotográficos existentes 

 Capacitação de Pessoal responsável pela documentação 

 Opções de controle de consulta 

 Serviços e equipamentos disponíveis 

Estamos disponibilizando, ainda, dados referentes aos respectivos consulentes desses acervos, a 
saber: 

 Temas e Objetivo das consultas  

 Solicitações 

 Interesse em visualização dos acervos para acesso remoto 

Enfatizamos que esse sítio tem inicialmente a característica experimental, mas desde já 
percebemos a sua relevância em permitir a avaliação de alguns aspectos dos acervos públicos 
soteropolitanos por meio da disponibilização desses dados. Portanto, almejamos sensibilizar as 
instituições pesquisadas para futuramente investirmos na evolução do sítio para um formato de 
repositório institucional de versões digitais de itens dos acervos públicos de Salvador.  

 

2. Materiais e métodos 
 
Visando a elaborar um sítio eletrônico para a disponiblização dos dados da pesquisa fez-se 
necessária a observação de alguns requisitos para que pudéssemos desenvolvê-lo, inicialmente 



num formato simples, de modo a garantir não somente o aspecto estético, mas principalmente os 
aspectos voltados ao conteúdo e à navegação. Portanto, iniciamos as atividades a partir do 
levantamento bibliográfico, leituras e fichamentos de artigos sobre acessibilidade, usabilidade, 
dentre outros elementos, que auxiliam na organização, acesso e uso de conteúdos informacionais, 
sobretudo em meio digital, que podem ser reunidos no que denominamos Arquitetura da 
Informação, a qual pode ser pensada, talvez, como uma espécie de “fluxograma tecnológico” para 
dispor de modo eficaz conteúdos digitais. 
 
De nossos estudos depreendemos que, segundo Radfahrer1, Arquitetura da Informação se refere à 
“organização de grandes massas de dados, preparando rotas de acesso a eles”. Sanches enfatiza: 
 

A Arquitetura da Informação visa à organização de informações que 
serão disponibilizadas em meios digitais, sua forma de apresentação e 
relevância seguindo o conteúdo já definido antes de sua criação ou 
construção. Além disso, objetiva a criação de um sistema amigável de 
navegação onde o usuário pode encontrar o que procura sem ficar 
perdido entre páginas e links intermináveis, e muitas vezes sem sentido.2 

 
A Arquitetura da Informação (AI) possui uma função prévia importante, consistindo em mapear 
todas as ações e procedimentos para que não fiquem aleatórias e não acabem por atingir seu 
objetivo final. Radfahrer faz uma importante observação: 
 

Muitos websites acabam virando o equivalente digital das casas de uma 
favela ou aldeia medieval, em que um quarto se emenda em outro em 
um labirinto confuso e tortuoso. A maioria das pessoas que o constrói se 
preocupa com o layout das telas, com as tecnologias que ele pode 
suportar, com sua capacidade de atualização tecnológica e atém com 
sua manutenção periódica, mas esquecem de sua estrutura. Ou seja, 
preocupam-se com tudo, menos com o pobre do visitante, que se perde 
em montanhas de páginas, links e efeitos até chegar na informação que 
estava procurando, se der sorte. [...] Parece loucura: uma rede que foi 
feita para facilitar a comunicação pecando pela dificuldade de acesso à 
informação.3 

 
Já a usabilidade, no contexto digital, pode ser definida como a capacidade de um determinado 
website ser mais facilmente utilizável pelo seu público-alvo a partir dos objetivos impostos. 
Complementa a AI, já que esta se preocupa com a organização dos conteúdos na página, 
enquanto que a usabilidade, com o fato desses conteúdos estarem ou não satisfazendo os 
objetivos do usuário (VIDOTI; VENCHIATO, 2002). Vale ressaltar, no entanto,  que temos três 
importantes focos a serem observados, e cada um com seu grau de importância: o exterior 
(apresentação/interface), o interior (o conteúdo e seus elementos de acesso e uso) e o sujeito 
(consulente/público alvo). 
 
Logo em seguida, elaboramos uma listagem de requisitos indispensáveis para atender aos 
aspectos anteriormente citados. Esta lista, uma espécie de “guia”, dispõe de 30 requisitos cujo 
atendimento se subdivide em três fases (FI, FII, FIII). Estas fases, por sua vez, subdividem-se em 
graus de prioridade (P1, P2, P3, P4). Na listagem são identificados cada um dos requisitos, 
havendo um campo específico para que os diversos membros envolvidos com a criação do sítio 
eletrônico possam contribuir com sugestões e observações que possam ser adotadas na fase de 
criação do produto. São exemplos desses requisitos: a) FI, P1: prazo para implementação, 
consistência, visibilidade, dentre outros; b) FI, P2: compatibilidade, armazenamento de gráficos, 

                                                 
1 Apud Vidoti; Venchiato, 2002, p.4  
2 Sanches, 2004, apud Vidoti, op.cit.  p.4 
3 Radfahrer, idem, ibdem. 



links importantes, dentre outros; c) FII, P3: armazenamento de som, audiovisual e fotografias, 
dentre outros. 
 
A partir de então, criamos o mapa de sítio e discutimos acerca da escolha do aplicativo a ser 
utilizado. Num primeiro momento, consideramos a utilização de aplicativos proprietários para a 
criação do sítio. Posteriormente, após conhecer a ferramenta Twiki, disponibilizada pelo Centro de 
Processamento de Dados (CPD) da UFBA, percebemos a importância de a utilizarmos, já que 
além de ser um software de código aberto, nos possibilita o exercício com um produto adaptado 
pela própria UFBA. Além disso, o sítio eletrônico resultante da pesquisa ficará hospedado nos 
servidores da universidade. A linguagem wiki é específica do aplicativo, no entanto, há certo grau 
de compatibilidade com documentos gerados no formato html. 
 
Definidas a ferramenta e linguagem, contatamos o CPD da UFBA para efetivar o cadastramento e 
autorização para utilização de domínio UFBA. Desde então vimos trabalhando na customização 
deste produto, previsto inicialmente para a disponibilização de gráficos, textos relativos às 
instituições pesquisadas, acervos e consulentes, artigos científicos, relatórios de pesquisa, e 
demais informações sobre o Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e Informação Digitais 
(CRIDI), âmbito do qual o projeto foi desenvolvido. Esses conteúdos serão destinados a 
pesquisadores, mas também à população em geral interessada no conteúdo a ser disposto. 
 

3. Resultados 
 
Durante o desenvolvimento da pesquisa obtivemos resultados importantes, a saber: 
 
Listagem atualizada de 109 instituições federais identificadas em Salvador. 
Listagem atualizada de 44 instituições federais em Salvador depositárias dos acervos em questão. 
Listagem de 30 requisitos baseados em elementos da Arquitetura da Informação para a elaboração 
do sítio eletrônico. 
Três apresentações orais em eventos da área, sendo um deles regional (I Simpósio Baiano de 
Arquivologia- SBA) e outro local (1º Seminário de Pesquisa do Grupo de Estudos sobre Cultura, 
Representação e Informação Digitais - SECRIDI), e uma apresentação em evento nacional (VII 
Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa da Informação –CINFORM). 
Dois resumos enviados a eventos da área, aguardando confirmação (Congresso de Arquivologia 
do Mercosul [CAM]  e XXX Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, 
Ciência e Gestão da Informação [ENEBD]). 
Artigo (em elaboração) para envio ao VII Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia 
(ENEARq). 
Finalização de sítio eletrônico. 
 
 

4. Discussão 
 
A presente proposta, por ter como justificativa fundamental a continuidade de um plano 
desenvolvido anteriormente (2005-2006), já evidencia a contribuição ao projeto principal, visto que 
irá disponibilizar os resultados do projeto principal em sua integralidade, o qual foi realizado a partir 
do desenvolvimento dos três seguintes  PT’s :  
 
a) “Coleções especiais de instituições de instituições públicas federias em Salvador: Que reflexos 
sociais e institucionais a digitalização pode promover?”, desenvolvido no período de 2005/2006, 
com o apoio do PIBIC/UFBA/FAPESB; 
 
b) “Procedimentos de seleção para digitalização de coleções especiais em instituições públicas 
Estaduais, Federais e Municipais da cidade do Salvador”, desenvolvido no mesmo período por 
graduanda voluntária do curso de Arquivologia; 



 
c) “Procedimentos de seleção para digitalização de coleções especiais em instituições públicas 
Estaduais, Federais e Municipais da cidade do Salvador”, (continuidade), desenvolvido a partir do 
período de ago/2006 com previsão de término para jul/2007 com apoio do PIBIC/UFBA/FAPESB. 
 
Portanto, o atual plano se dá no desfecho do projeto, possuindo relevância por disponibilizar dados 
sobre os acervos especiais de instituições públicas de Salvador e por proporcionar uma maior 
visibilidade e divulgação de características desses acervos perante a sociedade, que não dispunha 
de tal instrumento, de forma sintetizada, acerca da existência desses acervos, bem como 
elementos específicos sobre os temas disponíveis, quantidades, formatos, suportes e serviços.  
 
Acreditamos que a reunião desses dados ajudará na tomada de decisões visando à elaboração de 
futuros diagnósticos para preservação e conservação dos acervos institucionais. Agora os órgãos 
competentes disporão de um instrumento que permitirá avaliar aspectos da documentação 
permanente de arquivos, museus, bibliotecas e centros de documentação que dispõem de 
documentação audiovisual, fotográfica e sonora nas três esferas governamentais de Salvador. 
Sendo assim, a necessidade de concentrar esforços para conter a perda de documentos 
caracterizados pelo seu relevante valor sócio-histório e cultural, para o estado da Bahia e para o 
Brasil, serão ainda mais visíveis à sociedade. 
 
Esta proposta contempla o objetivo primordial de uma universidade preocupada com a sua 
responsabilidade social visto que está alicerçada num tripé de ensino, pesquisa e extensão que 
deve estar voltado prioritariamente para o retorno à sociedade que custeia sua manutenção, não 
estando, portanto, restrita apenas a uma camada estratificada reduzindo a potencialidade de 
alcance do conhecimento a determinados segmentos sociais.  
 
Café (2007), corrobora com esta reflexão afirmando que: 
 

Para exercer esse papel reflexivo, a universidade precisa adotar um 
modelo de investigação capaz de ultrapassar os seus muros e mostrar 
para a comunidade àquilo que ela tem de melhor e isso poderá ser 
possível pelo caminho da socialização das suas produções acadêmicas 
enquanto prática educativa capaz de aproximar a universidade das 
problemáticas sociais que estão bem próximas do seu raio de atuação. 
(CAFÉ, 2007, p.2). 

 
Vale ressaltar que a proposta inicialmente delimita-se na construção de um sítio experimental, 
porém existem pretensões para a sua transformação em um repositório institucional de versões 
digitais de itens documentais de arquivos especiais de instituições públicas de Salvador. Para 
tanto, faz-se necessário um tratamento prévio aos acervos para digitalização, pois pudemos 
perceber, através dos resultados das pesquisas, que muitos acervos já se encontram em fase de 
deterioração e a obsolescência dos formatos torna inacessíveis os conteúdos. Procedimentos de 
seleção da documentação a ser digitalizada são fatores imprescindíveis a serem destacados, além, 
é claro, da correta digitalização visando principalmente à preservação dos metadados. 
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Relatório Final – Parte II 

1. Atividades realizadas no período 
 
Pesquisa de campo visando a identificar instituições federais em Salvador não contempladas com 
o primeiro plano de trabalho: Essa pesquisa, seguida da aplicação de questionários, conseguiu 
reunir dados de mais 28 instituições que foram incorporados aos demais já coletados, totalizando, 
portanto, 109 instituições federais identificadas, das quais apenas 44 dispõem da documentação 
especial, que foram divididas em órgãos da administração direta (11) e da administração indireta 
(33). 

Levantamento bibliográfico realizado de forma remota e presencial para a leitura e fichamentos dos 
artigos relacionados à temática; estudos e aprofundamentos sobre a ferramenta Twiki e sua 
linguagem wiki; reuniões com a equipe do projeto no âmbito do Grupo CRIDI, na qual vale destacar 
o auxilio fundamental de dois mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação (POSICI/UFBA), Inácio Szabó e Rodrigo França Meirelles, nas discussões sobre a 
construção do sítio. 

As dificuldades apresentadas neste período foram reincidentes em um aspecto. Na atividade de 
identificação das instituições federais observamos que, de fato, não existe uma listagem específica 
que nos indique a localização dessas instituições em Salvador. Apesar do esforço em recorrermos 



às mais diversificadas fontes, como guias telefônicos, catálogos internos institucionais, 
percebemos que não são eficazes, visto que, esporadicamente, descobríamos informalmente a 
existência de outras instituições. Sendo assim, não temos a convicção efetiva de que todas as 
instituições públicas federais soteropolitanas estão incluídas na listagem final. 

Outra dificuldade a ser mencionada relaciona-se à disponibilização dos materiais para estudo do 
Twiki estarem em língua inglesa. Esta dificuldade, porém, nos levou a concentrar esforços para o 
entendimento da língua, fato que foi convertido em benefícios para a formação pessoal. 

 

2. Participação em reuniões científicas e publicações 
 
I Simpósio Baiano de Arquivologia (SBA), realizado de 25 à 27 de abril, evento promovido pela 
Associação dos Arquivistas da Bahia, trabalho apresentado (publicação em CD em andamento): 
Possibilidade de Acesso a dados referentes aos acervos especiais de Arquivos Públicos de 
Salvador. 
 
I Seminário do Grupo de Estudos Sobre Cultura, Representação e Informação Digitais (SECRIDI), 
realizado em 30/05/07, no Instituto de Ciência da Informação (ICI/UFBA), com o apoio do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da informação (POSICI/UFBA). Comunicação oral 
apresentada sob o título A conversão digital de documentos especiais de acervos públicos e a 
consciência informacional: Aspectos técnicos e teóricos no âmbito da Ciência da Informação. 
 
VII Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa da Informação (CINFORM), realizado de 04 à 
06/06/07, promovido pelo ICI/UFBA, onde foi apresentado o seguinte trabalho (publicado em CD): 
Conteúdos Informacionais de Coleções Especiais e Arquivos Permanentes Sob Guarda de 
Instituições Públicas em Salvador: Digitalizar é Democratizar? 
 
VII Congresso de Arquivologia do Mercosul (CAM) a ser realizado de 21 à 24 de setembro/2007, 
no Chile. 
 
XXX Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão da 
Informação (ENEBD), a ser realizado de 22 a 28 de julho/2007, na Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). 
 

XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, realizado de 25 à 27 de outubro/2006, em 

Salvador. Exposição de Pôster 90X120, na condição de co-aoutora sob o título: A conversão digital 

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

teóricos no âmbito da Ciência da Informação. 
 

 
VI ICOM 2006, Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información e la 
Comunicación, realizado na Universidad de la Habana, em Cuba. Comunicação oral na condição 
de co-autora, aceita para publicação (aguardando edição do CD) nos Anais do evento.  
 
 
Vale ressaltar que estava prevista em nosso cronograma a publicação de um artigo em um 
periódico científico, porém como este plano de trabalho possui uma vertente extremamente 
técnica, optamos por elaborar um artigo ao final da pesquisa (previsto para julho 2007) 
contemplando todo o projeto, estamos, portanto, selecionando um Periódico Nacional (Qualis A), 
para a elaboração e submissão deste artigo. 

 
 

3. Anexos ( A,  B , C ,  D ,  E ,  F,  G  e  H ) 



 
 
A- Trabalho apresentado no I Simpósio Baiano de Arquivologia (SBA) 

 
POSSIBILIDADE DE ACESSO A DADOS REFERENTES AOS ACERVOS ESPECIAIS DE 

ARQUIVOS PÚBLICOS DE SALVADOR 
 

Lívia Ferreira Tosta4 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva5 

 

 
RESUMO 
Refere-se a resultados parciais de plano de trabalho advindo de pesquisa em andamento sobre 
documentos audiovisuais, fotográficos e sonoros, mantidos pelas três esferas públicas na cidade 
do Salvador. Plano atualmente em execução objetiva dar continuidade às atividades desenvolvidas 
anteriormente, em instituições federais, entre ago/2005 e jul/2006. Destaca elementos relativos à 
disponibilização dos resultados da pesquisa, na sua integralidade, em sítio eletrônico experimental. 
Comenta aspectos referentes à estrutura que vem sendo desenvolvida para o sítio, segundo 
requisitos pré-elaborados  observados em diretrizes básicas da Arquitetura da Informação, visando 
a obter resultados satisfatórios na disseminação de conteúdos informacionais e no acesso de 
usuários. 
 
Palavras – chave: Arquitetura da informação. Documentos especiais. Instituições públicas 
soteropolitanas. Preservação.  
 
INTRODUÇÃO 
 
 
O presente artigo remete às ações associadas ao plano de trabalho intitulado “Criação de sítio 
eletrônico experimental de dados relativos à coleções/documentos especiais dos acervos públicos 
de Salvador”. Esse trabalho é decorrente da necessidade de continuidade de  um plano de 
trabalho anterior, intitulado “Coleções especiais de instituições de instituições públicas federias em 
Salvador: Que reflexos sociais e institucionais a digitalização pode promover?”, desenvolvido no 
período de ago/2005 a set/2006. Em virtude de sua abrangência de investigação e de resultados 
alcançados, esse primeiro plano de trabalho (PT) possibilitou-nos ampliar as reflexões acerca da 
disponibilização dos dados da pesquisa, que são relevantes e inéditos no âmbito da pesquisa 
científica na área da arquivologia baiana. Ambos os PTs advêm do projeto “A conversão digital de 
documentos especiais de acervos públicos e a consciência informacional: Aspectos técnicos e 
teóricos no âmbito da Ciência da Informação”. 
 
Visando a elaborar um sítio eletrônico para a disponiblização dos dados da pesquisa fez-se 
necessária a observação de alguns requisitos para que pudéssemos desenvolvê-lo, inicialmente 
num formato simples, de modo a garantir não somente o aspecto estético, mas principalmente os 
aspectos voltados ao conteúdo e à navegação. 
 
O sítio tem por objetivo disponibilizar inicialmente os resultados dos dados coletados durante as 
pesquisas realizadas em instituições municipais, estaduais e federais situadas em Salvador, onde 
foram identificados documentos audiovisuais, sonoros e fotografias, bem como seus respectivos 
consulentes. 

                                                 
4 Graduanda de Arquivologia. Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia 
(ICI/UFBA). Bolsista PIBIC/UFBA/CNPq. liviaftosta@yahoo.com.br  
5 Doutor em Ciência da Informação (UFRJ-ECO/IBICT-DEP, 2002). Professor adjunto do 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais (DFPI/ICI/UFBA) e do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação (POSICI/UFBA). rubensri@ufba.br  



 
Identificamos até o presente momento 109 instituições federais em Salvador, das quais 40 são 
depositárias de coleções especiais.6 
 
Esses dados são inéditos e relevantes para a realização de um diagnóstico de acervos especiais 
sob a guarda de instituições públicas, que permitirá um mapeamento específico dessa 
documentação, seus temas predominantes, quantidades, dentre outros elementos imprescindíveis 
à pesquisa e, sobretudo, para alertar as autoridades competentes sobre a necessidade de ações 
voltadas à preservação/conservação por meio de recursos tecnológicos, tais como a digitalização.  
 
Outro fator determinante para a criação de um espaço informacional para a disponibilização dos 
dados da pesquisa foi com relação à inexistência ou ineficácia de um catálogo/guia que permitisse 
identificar mais adequadamente instituições federais em Salvador. O simples fato da inexistência 
de tal instrumento provocou atraso no desenvolvimento da pesquisa, solucionado a contento. Essa 
problemática, no entanto, nos levou a refletir sobre o obstáculo por nós encontrado: além de 
disponibilizar os dados da pesquisa, percebemos que também poderíamos auxiliar na 
comunicação entre as instituições federais em Salvador. 
 
Uma medida semelhante tomada pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), no final da 
década de 1990, e que se relaciona com o acesso à informação e à pesquisa, diz respeito ao 
censo de arquivos públicos e privados iniciados em 2000, com o apoio financeiro do Ministério de 
Educação, Cultura e Desportos da Espanha, e uma equipe coordenada pelo Arquivo Nacional com 
o objetivo de cadastrar instituições arquivísticas da cidade do Rio de Janeiro. Foram elaborados 
instrumentos de coleta de dados destinados às instituições arquivísticas, não arquivísticas e 
pessoas físicas, dentro dos padrões da Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística 
ISAD(G).7 Essa iniciativa possibilitou a criação de um guia de fundos, que além de subsidiar a 
pesquisa histórica funciona como um poderoso instrumento para diagnóstico e controle do acervo. 
 
 
1 INTERNET, SUAS POSSIBILIDADES E REQUISITOS DE ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO 
 
 
As facilidades de acesso aos conteúdos informacionais, possibilitadas com a utilização da internet, 
favorecem o processo de disseminação de conhecimento por todo o mundo, seja ele científico ou 
apenas para entretenimento.  
 
Esta conjuntura, atualmente, vem reconfigurando uma nova relação do homem com o mundo físico 
e, principalmente, com o mundo virtual, onde novas oportunidades iniciam apenas a partir da 
integração homem-máquina. Essa integração estimula o afloramento de diversos fenômenos 
cognoscitivos, caracterizando o nosso aprender a aprender. Percebemos que estamos em 
constante modificação e que somos capazes de nos adaptar a tais mudanças. Como um exemplo 
simples, temos o ensino à distância, um novo ambiente de aprendizado com variados recursos 
didáticos: seu êxito resulta da capacidade de integração entre homem, máquina, fruição, sem uma 
necessária intervenção presencial de outros indivíduos no momento do aprendizado. 
 
Percebemos, então, que o homem convive hoje com produtos e processos advindos do 
denominado ciberespaço. Nestas novas possibilidades de convívio são desenvolvidas atividades 
cotidianas que vão desde a transação econômica via internet bank até os relacionamentos 

                                                 
6 Registramos nossos agradecimentos a todas as instituições que contribuíram com a pesquisa 
respondendo aos instrumentos de coleta de dados utilizados.  
7 ISAD(G) General International Standard Archival Description, tem como objetivo estabelecer um 
padrão internacional para a descrição de conjuntos arquivísticos, independentemente da forma ou 
suporte dos documentos, e deve ser utilizada em consonância com as normas nacionais 
existentes. 
 



pessoais através de blogs, flogs, messenger, Orkut, onde o contato humano é substituído pelo 
contato com o teclado e o monitor, não somente de um computador de mesa, mas até mesmo de 
um celular. Configura-se uma nova cultura, a cibercultura. 
 
As páginas da internet e suas funcionalidades, estruturais e apresentação possuem agora um valor 
significativo, visto que certamente constitui um canal que permite a disposição de recursos 
informacionais imprescindíveis à constante “retro-alimentação” do ciberespaço. 
 
Elementos como acessibilidade, usabilidade, dentre outros, que auxiliam na organização, acesso e 
uso de conteúdos informacionais, sobretudo em meio digital , podem ser reunidos no que 
denominamos Arquitetura da Informação, que pode ser pensado, talvez, como uma espécie de 
“fluxograma tecnológico” para dispor de modo eficaz conteúdos digitais. 
 
Segundo Radfahrer8, Arquitetura da Informação se refere à “organização de grandes massas de 
dados, preparando rotas de acesso a eles”. Sanches enfatiza: 
 

A Arquitetura da Informação visa à organização de informações que 
serão disponibilizadas em meios digitais, sua forma de apresentação e 
relevância seguindo o conteúdo já definido antes de sua criação ou 
construção. Além disso, objetiva a criação de um sistema amigável de 
navegação onde o usuário pode encontrar o que procura sem ficar 
perdido entre páginas e links intermináveis, e muitas vezes sem sentido.9 

 
A Arquitetura da Informação (AI) possui uma função prévia importante, consistindo em mapear 
todas as ações e procedimentos para que não fiquem aleatórias e não acabem por atingir seu 
objetivo final. Radfahrer faz uma importante observação: 
 

Muitos websites acabam virando o equivalente digital das casas de uma 
favela ou aldeia medieval, em que um quarto se emenda em outro em 
um labirinto confuso e tortuoso. A maioria das pessoas que o constrói se 
preocupa com o layout das telas, com as tecnologias que ele pode 
suportar, com sua capacidade de atualização tecnológica e atém com 
sua manutenção periódica, mas esquecem de sua estrutura. Ou seja, 
preocupam-se com tudo, menos com o pobre do visitante, que se perde 
em montanhas de páginas, links e efeitos até chegar na informação que 
estava procurando, se der sorte. [...] Parece loucura: uma rede que foi 
feita para facilitar a comunicação pecando pela dificuldade de acesso à 
informação.10 

 
Já a usabilidade, no contexto digital, pode ser definida como a capacidade de um determinado 
website ser mais facilmente utilizável pelo seu público-alvo a partir dos objetivos impostos. 
Complementa a AI, já que esta se preocupa com a organização dos conteúdos na página, 
enquanto que a usabilidade, com o fato desses conteúdos estarem ou não satisfazendo os 
objetivos do usuário (VIDOTI; VENCHIATO, 2002). 
 
Vale ressaltar, no entanto,  que temos três importantes focos a serem observados, e cada um com 
seu grau de importância: o exterior (apresentação/interface), o interior (o conteúdo e seus 
elementos de acesso e uso) e o sujeito (consulente/público alvo). 
 
 
2 FASE DE CONSTRUÇÃO 
 

                                                 
8 Apud Vidoti; Venchiato, 2002, p.4  
9 Sanches, 2004, apud Vidoti, op.cit.  p.4 
10 Radfahrer, idem, ibdem. 



 
Com o intento de atender a esses três grandes elementos, elaboramos uma lista específica de 
requisitos indispensáveis para um bom funcionamento do sítio que desenvolveremos, adotando 
princípios de AI. 
 
Esta lista, uma espécie de “guia” para a construção do sítio eletônico, dispõe de 28 requisitos cujo 
atendimento se subdivide em três fases (FI, FII, FIII). Estas fases, por sua vez, subdividem-se em 
graus de prioridade (P1, P2, P3, P4). Na listagem são identificados cada um dos requisitos, 
havendo um campo específico para que os diversos membros envolvidos com a criação do sítio 
eletrônico possam contribuir com sugestões e observações que possam ser adotadas na fase de 
criação do produto.11 São exemplos desses requisitos: a) FI, P1: prazo para implementação, 
consistência, visibilidade, dentre outros; b) FI, P2: compatibilidade, armazenamento de gráficos, 
links importantes, dentre outros; c) FII, P3: armazenamento de som, audiovisual e fotografias, 
dentre outros. 
 
No sítio está prevista disponibilização de gráficos, textos, versões digitais de documentos 
permanentes da esfera pública (especialmente documentos audiovisuais, sonoros e fotográficos), 
artigos científicos, relatórios de pesquisa, dentre outros, destinados a pesquisadores mas também 
à população em geral interessada no conteúdo a ser disposto. A Figura 1, a seguir, nos dá uma 
visão geral de como pretendemos organizar o sítio.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Na fase de elaboração dos requisitos contamos com o auxílio de Inácio Szabó, membro do 
Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e Informação Digitais (CRIDI), mestrando do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia 
(POSICI/UFBA), que nos supervisionou para que pudéssemos seguir cada etapa da criação 
observando os requisitos por nós elencados. 
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Figura 1: Modelo de sítio eletrônico para resultados de pesquisa sobre acervos 
Fonte: Adaptado a partir de Silva, 2002, p.198. 
Legenda: Gráficos Institucionais: a) Temas dos acervos; b) Formatos existentes; c) Quantidades; 
d) Serviços disponíveis aos consulentes; etc... 
 
Num primeiro momento, consideramos a utilização de aplicativos proprietários para a criação do 
sítio. Posteriormente, após conhecer a ferramenta Twiki, disponibilizada pelo Centro de 
Processamento de Dados (CPD) da UFBA, percebemos a importância de a utilizarmos, já que 
além de ser um software de código aberto, nos possibilita o exercício com um produto adaptado 
pela própria UFBA. Além disso, o sítio eletrônico resultante da pesquisa ficará hospedado nos 
servidores da universidade. A linguagem Twiki é específica do aplicativo, no entanto, há certo grau 
de compatibilidade com documentos gerados no formato html. 
 
 
3 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, O ARQUIVISTA E A ARQUIVOLOGIA 
 
 
Sabemos que, com o advento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TIC’s), 
novas possibilidades de integração no meio virtual foram favorecidas, principalmente no que tange 
às atividades cotidianas. Novas práticas de produção e disseminação de informação estão sendo 
cada vez mais potencializadas, sobretudo a digitalização. Profissionais da informação documental, 
especialmente os arquivistas, que além de garantir o processamento técnico dos acervos, 
organizam, indexam e classificam  tipos documentais os mais variados, nos   suportes mais 
diferentes, devem estar atentos às necessidades da documentação e  de sua disseminação e 
preservação digitais.  
 
Se os arquivistas propiciarem o resgate das informações com eficácia e precisão, estarão 
contribuindo para preservar a memória institucional nacional. Para isso, a utilização de tecnologias 
de informação disponíveis, com o uso de sistemas integrados e de digitalização adequada de 
documentos, é uma das necessidades básicas que se impõem. 
 
A digitalização deve ser adequada, particularmente no sentido da confiabilidade e autenticidade 
das versões digitais dos documentos, visto que o arquivo se constitui a partir de um conjunto dos 
documentos produzidos e/ou acumulados por instituições públicas ou privadas em decorrência de 
suas atividades, possuindo valor probatório, subsidiando a tomada de decisão, ou histórico, 
resguardando a memória institucional. 
 
Por esta razão o objetivo principal do arquivo é a democratização e socialização da informação 
arquivística, mas nem sempre as condições são dadas para isso. Bezerra comenta: 
 

Primeiramente porque a estrutura empresarial dificilmente contempla a 
organização documental como atividade primária na execução de suas 
atividades. Em seguida, pelo desconhecimento dos administradores da 
importância dos profissionais da documentação na eficiência das 
funções e dos processos institucionais. Finalmente, pela própria cultura 



administrativa que elege invariavelmente gerentes em cargos executivos 
com visão limitada do conceito de gestão documental. (BEZERRA, 2003, 
p.10). 

 
Diante da realidade exposta, consideramos que há uma grande problemática a ser enfrentada, a 
começar pela determinação do código de profissões da Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego que, segundo Bezerra, denomina como profissionais 
da informação apenas os bibliotecários, analistas de documentação, documentalistas e gestores 
da informação. E os arquivistas? Os arquivistas, na CBO, têm  sua função reduzida a de 
executores das ações determinadas pelos anteriores. 
 
Some-se a isso a necessidade emergente de reformulação dos currículos dos cursos de 
Arquivologia, que deveriam dispor de mais disciplinas voltadas especificamente a tecnologias 
digitais diretamente associadas ao trabalho com documentos e conteúdos informacionais de cunho 
arquivístico. É constante a evolução, e como conseqüência a obsolescência, de formatos e 
suportes existentes. É necessária a atualização contínua dos estudantes, bem como dos 
profissionais arquivistas, para que possam compreender o processo de migração tecnológica e 
documental, e tomar decisões conscientes na implementação de um Sistema Informatizado de 
Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD).12  
 
 
4 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  
 
 
Conforme Valentim: 
 

Nunca se falou tanto em informação; cientistas, tecnólogos, técnicos, 
sociólogos enfim, toda a sociedade moderna respira informação. O 
mundo atual está se defrontando com uma situação inimaginável até 
mesmo para os pretensos futurólogos do passado: o avanço constante e 
inexorável da importância da informação e da crescente necessidade de 
seu controle.13 
 

Vieira reitera que:  
 

 [...] a informação será um dos recursos básicos para o desenvolvimento 
em qualquer campo do conhecimento humano, e a sua valorização cada 
vez maior como produto econômico já permite, inclusive, a divisão do 
mundo entre os países que mantêm uma capacidade de tratar e 
administrar informações e os que tornam-se dependentes e 
consumidores destes.14 
 

A documentação e a informação possuem hoje um valor agregado elevado nas organizações, 
particularmente se pensarmos no cenário industrial, no qual o acesso e controle de dados e 
conteúdos informacionais estratégicos garantem o sucesso de cada organização, desde que os 
dados estejam dispostos de forma rápida e eficaz. 
 
No cenário brasileiro cabe um questionamento, a partir das observações feitas acima: Quem cuida 
da informação arquivística nas instituições públicas? Como são conduzidos ou estabelecidos os 
fluxos documentais e informacionais? 

                                                 
12 A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARQ está em fase de finalização dos 
ajustes sugeridos por seus membros, reunidos na plenária dos dias 4 e 5 de dezembro de 2006, 
para publicação do “e-ARQ Brasil”, que trata, justamente, de um modelo de requisitos para SIGAD. 
13 Valentim, 1997, p. 15. 
14 Vieira, 1993, apud Valentim, 1997, p. 16-17. 



 
Aqui, faz-se necessária uma breve reflexão acerca do conceito de informação, visto que – além 
dos bibliotecários, analistas de documentação, documentalistas e gestores da informação – 
arquivistas também deveriam estar entre os chamados profissionais de informação no código de 
profissões da CBO. 
 
Marinho Júnior propõe em sua dissertação de mestrado que: 
 

Informação é um fenômeno cooperativo de caráter subjetivo, isto é, 
qualquer processo cuja ocorrência exija a interação simultânea e 
sincrônica de vários outros processos (químicos, biológicos, físicos e 
etc) cujas atuações percebidas pelos sentidos humanos (audição, tato, 
visão e olfato) se adicionem para levar a um resultado final e aleatório, 
ou seja, a informação pode ou não levar a uma alteração da estrutura 
cognitiva. O que existe é uma possibilidade de alteração, um potencial 
de alteração.15 

 
Silva (2002) elabora o conceito de informação procurando diferenciá-lo do conceito de 
representação da informação. Para Silva a informação é um processo, uma concatenação aleatória 
de eventos, de fenômenos, ou mesmo de outros processos, concomitantes ou assíncronos, que 
acabam por possibilitar a ampliação da consciência que temos exatamente de nossa capacidade 
de conhecer e de agir pela transformação social. Não se trata, portanto, de conceituar informação 
como processo comunicacional, mas como processo de viabilização do conhecimento que visa à 
transformação social. 
 
Drucker também associa o conceito de informação ao conhecimento e à ação, quando afirma que 
“conhecimento é informação eficaz em ação, focalizada em resultados... [que são] vistos fora da 
pessoa – na sociedade e na economia, ou no avanço do próprio conhecimento.16 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A política de organização arquivística na esfera pública brasileira ainda se mostra precária, apesar 
de tantos avanços observados através de ações do CONARQ. Na administração pública a 
improvisação é desastrosa quando se trata da manutenção de acervos arquivísticos. A 
desproporção entre atividades meio e fim, a instabilidade gerencial, a descontinuidade das ações e 
projetos, os recursos escassos, os espaços físicos pequenos e inadequados se mostram 
freqüentes nestas instituições.  O problema é agravado pelo grande número de funcionários dos 
mais diversos níveis hierárquicos sem conhecimento arquivístico básico. 
 
Sousa conclui que:  
 

De modo geral, salvo honrosas exceções, a administração pública 
brasileira não possui, em seus quadros funcionais profissionais, 
capacitados para a elaboração de instrumentos necessários à melhoria 
da organização de arquivos. Nos órgãos onde existem condições 
favoráveis a situação é melhor. Mesmo nesses casos, faltam aos 
funcionários informações condizentes com um tratamento técnico 
(SOUSA, 1997,  p.13). 
 

Essa realidade pode ser observada tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Compreender 
essa problemática conduz a entender principalmente a relação que o funcionário estabelece com 

                                                 
15 Marinho Jr., 1996, p.20  apud Bezerra, 2003, p.10-11. 
16 Drucker, 1993, apud Valentim, 1997, p.15 



seu trabalho, visto que a documentação arquivística é resultado de ações cotidianas; então, se as 
mesmas ocorrem de forma desordenada, conseqüentemente seus registros documentais 
assumirão as mesmas características. 
 
No cenário soteropolitano, observamos, através do contato direto com as unidades de informação 
dispostas nas instituições federais, que há um enorme desconhecimento por parte dos 
responsáveis pelos acervos com relação aos próprios acervos sob sua guarda, isso ocorre devido 
à desatenção com capacitação  de pessoal e ausência de profissionais formados da área. Isto 
talvez se justifique pelo curto tempo de criação do curso de Arquivologia na Bahia (1998), que é 
oferecido unicamente pela Universidade Federal da Bahia. Portanto, formaram-se ainda poucos 
profissionais para serem absorvidos no vasto mercado de trabalho, além de possivelmente outros 
terem migrado para as mais diversas áreas de atuação. 
 
Cremos que a disponibilização em sítio eletrônico dos dados da pesquisa realizada em instituições 
das esferas federal, estadual e municipal na cidade do Salvador, depositárias de coleções 
especiais, facilitará a divulgação dos acervos institucionais, bem como dará subsídios para a 
discussão de políticas e geração de diagnósticos que visem à valorização de um trabalho técnico-
científico adequado, visto que a documentação, de grande valor sócio-histórico e cultural, é 
caracterizada como especial em decorrência de sua fragilidade e requisitos específicos que devem 
ser observados, como por exemplo a umidade relativa do ar e temperatura adequados a cada tipo 
de suporte.  
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Resumo: Num cenário de constante evolução tecnológica no âmbito da CI, observa-se em 
Salvador a carência de ações adequadamente orientadas à preservação de documentos originais 
e de suas eventuais versões digitais. O objeto de nossa pesquisa são os documentos/coleções 
especiais mantidas pelas esferas públicas em Salvador. O objetivo da pesquisa principal está no 
estabelecimento da correlação entre informação, tecnologia e consciência, a partir do 
reconhecimento das coleções e de seus usos. Os planos de trabalho (PT) desenvolvidos no âmbito 
da pesquisa objetivam identificar instituições, acervos e consulentes, refletindo sobre questões 
sociais relativas ao acesso a versões digitais destes acervos. Neste artigo destacamos 
procedimentos de seleção para digitalização, questões associadas à disseminação digital e à 
disponibilização dos resultados da pesquisa, na sua integralidade, no sítio eletrônico cujo design 
vem sendo desenvolvido. Métodos adotados nos PT’s são detalhados e resultados parciais já 
alcançados são apresentados, reunindo elementos iniciais para sua discussão.  

 
Palavras-chave: Digitalização; Preservação; Coleções especiais; Instituições públicas 
soteropolitanas; Consciência. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

Este texto relata as experiências adquiridas até então no desenvolvimento do projeto “A 

conversão digital de documentos especiais de acervos públicos e a consciência informacional. 

Aspectos técnicos e teóricos no âmbito da Ciência da Informação”, que contou com o apoio de três 
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bolsas de iniciação científica, duas delas PIBIC/UFBA/FAPESB, e uma PIBIC/UFBA/CNPq. 

O projeto iniciou-se em agosto de 2005 tendo previsão para seu término em agosto de 

2007. Caracteriza-se por dupla vertente, teórica e prática. A perspectiva teórica, de cunho 

materialista histórico, assume a compreensão acerca do processo informacional pela ótica de uma 

teoria marxiana da consciência, com o objetivo de investigar as correlações entre informação, 

tecnologias digitais de acesso remoto e consciência. Este enforque fundamenta-se no 

entendimento da informação como processo orientado à ampliação da consciência acerca das 

possibilidades de conhecimento e de ação num determinado contexto social.  

A vertente prática, sócio-técnica-aplicada, tem por objetivo o reconhecimento de 

coleções/documentos especiais (especificamente, discos, fitas K7, fitas em rolo, fitas VHS, 

betacam, fotografias, álbuns fotográficos) dos acervos públicos soteropolitanos, e de seus 

usuários, bem como a formulação de abordagens adequadas à conversão digital desta 

documentação, detendo-se especificamente nos procedimentos orientados à preservação digital e 

ao acesso via internet. 

Sendo assim a proposta está definitivamente associada à inovação, que sempre envolve 

mudanças e incertezas. O ambiente de trabalho e as pessoas que o constituem, assim como o 

comportamento daqueles que dele se favorecem (usuários, por exemplo), são modificados pelo 

processo de inovação tecnológica que traz novas ferramentas e possibilidades resultantes do 

desenvolvimento do conhecimento. Expandindo-se o campo de ação previsto inicialmente, idéias e 

técnicas são transpostas para o amplo espaço da economia e novos produtos e serviços derivados 

do uso da tecnologia. Seja de forma incremental, trazendo poucas adaptações necessárias a 

processos já existentes, seja de maneira radical, forjando novos conceitos e forçando a criação de 

novos processos, a inovação sempre acaba por mostrar-se como elemento que sugere a mudança 

de valores em uma organização ou em uma instituição.  

Podemos justificar a execução desse projeto pela: 1) Relevância da ação científica que 

visa ao aprofundamento de reflexões teórico-conceituais associadas a uma teoria da informação 

no âmbito das ciências sociais aplicadas e humanas; 2) Possibilidade de integrar conhecimentos 

parciais já obtidos e de reunir subsídios para a compreensão dos problemas relacionados à 

digitalização de som, fotografia e de imagens em movimento, contribuindo com a aplicação deste 

conhecimento técnico e de sua interpretação no conhecimento científico; 3) Possibilidade de 

compartilhamento com o corpo discente do ICI/UFBA; 4) Relevância da pesquisa acerca da criação 

de novos canais de distribuição de substitutos visuais de imagens e sons pertencentes ao acervo 

público, facilitando seu uso na educação, na pesquisa, no ensino, e favorecendo os processos de 

inclusão digital, de importante dimensão política; 5) Possibilidade de ocorrência de efeitos 

significativos relativos à valorização e uso dos próprios acervos das instituições que venham a 

participar da proposta; 6) Correlação entre disponibilização de conteúdos e identidade histórico-

cultural, relevante linha de ação do Programa Sociedade da Informação. 

 



2 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO (PT) 

 

A pesquisa iniciou-se com o desenvolvimento de dois plano de trabalho: Coleções 

especiais de instituições públicas federais em Salvador: que reflexos sociais e institucionais a 

digitalização pode promover?, desenvolvido no período de ago/2005 a jul/2006, com o apoio de 

uma bolsa de iniciação científica PIBIC/UFBA/FAPESB, e Procedimentos metodológicos aplicados 

a seleção de documentos/coleções especiais (audiovisual, fotográfico e sonoro) para conversão 

digital’, inicialmente desenvolvido voluntariamente. No período seguinte (2006/2007) esse segundo 

PT foi contemplado com uma bolsa de iniciação científica PIBIC/UFBA/FAPESB. 

Estas pesquisas tiveram por objetivo geral criar elementos de estímulo às discussões em 

torno da importância dos conteúdos informacionais disponíveis nestas coleções e de sua 

necessária conversão digital, a partir de procedimentos orientados à preservação. Foram 

identificadas unidades de informação como bibliotecas, museus, centro de documentação e 

arquivo, de instituições públicas municipais estaduais e federais em Salvador depositárias de 

documentação especial, e seus respectivos consulentes. Para tal atividade foram utilizados seis 

instrumentos de coleta de dados, três deles (questionários institucionais) dirigidos aos 

responsáveis pela documentação, e outros três (questionários individuais) dirigidos aos 

consulentes de cada coleção especial. 

Os instrumentos de coleta de dados foram pensados inicialmente para serem do tipo 

“formulário” (tipologia que exige a presença do pesquisador no ato da coleta de dados). Após a 

criação dos diferentes instrumentos, no entanto, e após realizarmos os devidos testes prévios, 

percebemos que sua complexidade aliada à nossa presença no ato da coleta dos dados alongaria 

em muito as operações desta etapa da pesquisa. Não havia recursos humanos para estas ações 

prolongadas. Fizemos, então, adaptações nos instrumentos, que facilitassem a compreensão das 

questões, e que nos permitissem adotar o formato “questionário” (que não exige a presença do 

pesquisador no ato da coleta dos dados). Esta decisão foi acertada, sem dúvida, mas não para 

todas as instituições. Algumas delas solicitaram a presença das pesquisadoras (bolsistas) para seu 

preenchimento, basicamente por motivos de insegurança e/ou de desconhecimento técnico do 

responsável pelo acervo. 

Para a construção dos instrumentos destinados à documentação sonora e à documentação 

áudio-visual contamos com o auxílio, via e-mail, de um técnico da Coordenação de Documentos 

Audiovisuais e Cartográficos do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Em Salvador, para o teste 

prévio dos questionários, contamos com instituições das três esferas públicas. Na esfera federal, 

tivemos o apoio da Divisão de Coleções Especiais da Biblioteca Central Reitor Macedo Costa, da 

UFBA; na esfera estadual, contamos com a importante colaboração da Sub-Gerência de Recursos 

Audiovisuais da Biblioteca Pública do Estado da Bahia; na esfera municipal o apoio da Gerência de 

Arquivos e Bibliotecas do Arquivo Histórico Municipal de Salvador (AHMS) foi fundamental. A etapa 

dos testes prévios foi imprescindível para a validação, revisão e aperfeiçoamento dos instrumentos 



de coleta de dados, permitindo-nos incorporar inúmeras sugestões e decidir por relevantes 

aspectos relativos à sua aplicação prática. 

Definidos os instrumentos de coleta de dados, partimos então para a pesquisa de campo. 

Vale ressaltar que os resultados das pesquisas serão disponibilizados através de um sítio 

eletrônico que está sendo elaborado a partir de um terceiro plano de trabalho intitulado Criação de 

sítio eletrônico experimental de dados relativos a coleções/documentos especiais dos acervos 

públicos de Salvador, que obteve o apoio de uma bolsa de iniciação científica PIBIC/UFBA/CNPq. 

A seguir serão explicitados alguns aspectos referentes a essa possibilidade de acesso a dados 

referentes a instituições públicas de Salvador. 

 

3 ELEMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 

 

A acessibilidade aos documentos, textuais e especiais (audiovisuais, fotográficos e 

sonoros), produzidos em âmbito nacional, tem sido objeto de grande preocupação por profissionais 

da área de arquivologia, uma vez que, historicamente, sempre se observou um cenário marcado 

pelo descaso de governantes quanto à situação estrutural e funcional dos chamados instrumentos 

de democratização da informação, tais como, arquivos, bibliotecas, museus, centros de 

documentação e etc. 

Neste contexto, verifica-se a crescente necessidade de se (re)pensar formas mais 

democráticas capazes de garantir o acesso aos diversos saberes produzido pela humanidade. 

Assim, o Estado Democrático de Direito, enquanto agente social, político, econômico e cultural, 

tem como uma de suas principais missões prover direito de acesso igualitário aos conteúdos 

informacionais aos seus cidadãos, projetando uma sociedade mais justa e menos desigual.     

Por esta razão o objetivo principal do arquivo é a democratização e socialização da 

informação arquivística, mas nem sempre as condições são dadas para isso (FREIXO, 2007). 

Considerando as documentações audiovisual, fotográfica e sonora, que necessitam de cuidados 

especiais devido a sua fragilidade e requisitos específicos para armazenamento como condições 

adequadas de temperatura, luminosidade e umidade do ar, devemos pensar em critérios para 

seleção de documentos especiais para digitalização, que é considerada potencial para garantir a 

preservação dos originais e acesso. É necessário resgatar conceitos como seleção e avaliação 

documental na perspectivas de alguns autores nas áreas de Biblioteconomia e Arquivologia.  

Para Vergueiro (1997), a seleção consiste em uma tomada de decisão por parte de 

bibliotecários levando em conta critérios que influenciam a seleção, tais quais: assunto, 

documento, usuário e preço. Nas palavras de Paes (1986), a seleção consiste em um processo de 

avaliação e análise da documentação de arquivo visando a estabelecer sua destinação, de acordo 

com os seus valores probatórios e informativos. De acordo com o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivista (ARQUIVO NACIONAL, 2005), a “avaliação consiste no processo de 

análise de documentos de arquivo, que estabelece sua destinação, de acordo com os valores que 



lhes são atribuídos”. Na perspectiva de Jardim, 

 

[...] avaliação documental é ocasionada como o recurso técnico mais 
eficaz (na verdade, o único legitimado pela arquivologia) para a escolha 
de documentos “históricos”, arquivísticos, possíveis de integrar o 
patrimônio documental de uma sociedade em razão de sua capacidade 
de expressar a memória desse grupo. (JARDIM, 1995, p.6). 

 
 

No que diz respeito aos documentos especiais, o processo de seleção para digitalização 

assume um caráter fundamental para a garantia da preservação do conteúdo informacional. Na 

Arquivologia, tradicionalmente, considera-se como documentação especial toda aquela que seja 

composta por gêneros documentais cuja predominância e característica são de caráter não 

textuais, tais como: a documentação sonora, audiovisual, fotográfica.  

Segundo CONWAY (2001) e UNESCO (2002), um projeto de digitalização a ser implantado 

em arquivos deve contemplar os seguintes pontos: critérios de seleção do material, critérios de 

conversão, critérios para controle de qualidade da digitalização, gerenciamento da coleção, 

disponibilização e armazenamento do acervo digital.  

A UNESCO criou um guia com as diretrizes básicas para os projetos de digitalização em 

arquivos e bibliotecas. Neste guia os autores alertam para a necessidade de a instituição 

estabelecer objetivos claros para um projeto de digitalização, em função de seu alto custo. 

  No sentido de estabelecer claramente os objetivos de um projeto de digitalização faz-se 

necessário responder a algumas perguntas antes de se iniciar um projeto: o projeto objetiva 

atender aos usuários? Pretende atender a necessidade de preservação do documento? Visa a 

aproveitar uma oportunidade de recursos financeiros? A instituição tem recursos orçamentários 

suficientes para a realização do projeto? A instituição dispõe de profissionais qualificados para 

isso? A instituição tem capacidade e infra-estrutura técnica para a realização do projeto? Se a 

instituição conseguir delimitar e responder a essas perguntas já é um bom começo para a 

realização do projeto.  

A migração periódica da informação digital (a partir de um ambiente de hardware ou de um 

software para outro) é a opção de estratégia operacional para a preservação digital mais 

freqüentemente indicada pelas instituições detentoras de grandes acervos. A importância da 

migração está em transferir para novos formatos enquanto for possível, preservando a integridade 

da informação. Percebemos, então, que a preocupação dos profissionais que trabalham 

diretamente com a documentação deve estar voltada ao conteúdo informacional e não apenas ao 

seu suporte. Isso consiste em observar meios que garantam a acessibilidade de forma a contribuir 

com a preservação da informação que como sabemos é fonte primária do conhecimento e da 

história. 

 

4 RESULTADOS PARCIAIS  



 

Até o presente momento identificamos na esfera federal 107 instituições, das quais apenas 

44 são depositárias das referidas coleções especiais. Já no âmbito das esferas estadual e 

municipal conseguimos, coincidentemente, identificar 107 instituições, dentre as quais apenas 38 

possuem as coleções em questão. 

No cenário soteropolitano, observamos, através do contato direto com as unidades de 

informação das instituições das três esferas governamentais, que há um enorme desconhecimento 

por parte dos responsáveis pelos acervos com relação aos próprios acervos sob sua guarda, e isso 

ocorre parcialmente devido à desatenção com capacitação  de pessoal e ausência de profissionais 

formados da área. Isto talvez se justifique pelo curto tempo de criação do curso de Arquivologia na 

Bahia (1998), que é oferecido unicamente pela Universidade Federal da Bahia: formaram-se ainda 

poucos profissionais para serem absorvidos no vasto mercado de trabalho, além de possivelmente 

outros terem migrado para as mais diversas áreas de atuação. 

Alguns aspectos são considerados comuns às instituições pesquisadas, a saber: 

 A documentação possui grande valor sócio-histórico e cultural e potenciais para a 

ampliação do conhecimento individual e da memória soteropolitana e nacional;  

 Há uma emergente necessidade de tratamento especial prévio à digitalização, visto que a 

documentação já se encontra muito fragilizada devido à ausência de condições adequadas 

de arquivamento. 

Percebemos então a urgente necessidade de ações orientadas à preservação da 

documentação, utilizando-se principalmente recursos da digitalização; paralelamente observamos 

a questão da qualificação profissional, principalmente por parte dos profissionais da informação, 

que devem estar constantemente atentos às necessidades dos usuários e tomar decisões 

orientadas à garantia da acessibilidade dos conteúdos informacionais futuramente. 

Visando a elaborar um sítio eletrônico para a disponibilização dos dados da pesquisa 

realizada nas instituições das 3 esferas governamentais em Salvador fez-se necessária a 

observação de alguns elementos de Arquitetura da Informação, como a acessibilidade e 

usabilidade, de modo a garantir não somente o aspecto estético, mas principalmente os aspectos 

voltados ao conteúdo e à navegação.23 

Muitos dados obtidos na pesquisa são inéditos e relevantes para a realização de um 

diagnóstico de acervos especiais sob a guarda de instituições públicas, que permitirá um 

mapeamento específico dessa documentação, seus temas predominantes, quantidades, dentre 

outros elementos imprescindíveis à pesquisa e, sobretudo, para alertar as autoridades 

competentes sobre a necessidade de ações voltadas à preservação/conservação por meio de 

recursos tecnológicos, tais como a digitalização.  
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Vale ressaltar que o sítio onde os dados da pesquisa estarão disponíveis se encontra em 

fase de construção, e para tal elaboramos uma listagem de 30 requisitos, uma espécie de “guia” 

cujo atendimento se subdivide em três fases (FI, FII, FIII). Estas fases, por sua vez, subdividem-se 

em graus de prioridade (P1, P2, P3, P4). Na listagem elaborada são identificados cada um dos 

requisitos, havendo um campo específico para que os diversos membros envolvidos com a criação 

do sítio eletrônico possam contribuir com sugestões e observações que possam ser adotadas na 

fase de criação do produto.24 São exemplos desses requisitos: a) FI, P1: prazo para 

implementação, consistência, visibilidade, dentre outros; b) FI, P2: compatibilidade, 

armazenamento de gráficos, links importantes, dentre outros; c) FII, P3: armazenamento de som, 

audiovisual e fotografias, dentre outros. 

Estamos utilizando a ferramenta Twiki disponibilizada pelo Centro de Processamento de 

Dados (CPD) da UFBA, visto que além de ser um software de código aberto, nos possibilita o 

exercício com um produto adaptado pela própria UFBA. O sítio eletrônico resultante da pesquisa 

ficará hospedado nos servidores da universidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de uma sociedade denominada por alguns teóricos como aldeia global, sociedade 

da informação e sociedade da aprendizagem (BURNHAM, 2002), onde as informações passam a 

circular, de forma rápida e dinâmica, através das novas malhas eletrônicas de comunicação, faz-se 

necessário promover reflexões no sentido de se verificar quais os padrões e procedimentos 

capazes de garantir a preservação dos conteúdos informacionais dos documentos em seus 

suportes originais e de suas versões digitais possibilitando o acesso remoto ao acervo e 

democratização no acesso e uso das informações por parte dos seus cidadãos. 

Andrade (2006) destaca a importância da atualização contínua do profissional da 

informação devido às crescentes transformações tecnológicas. Portanto, os mesmos devem 

conhecer os processos para que possam aliar as importantes ferramentas da informática para 

disponibilização, disseminação e preservação dos conteúdos digitais. 

 

Percebe-se, então, que a evolução das tecnologias utilizadas em 
ambientes informacionais deve ser acompanhada e entendida pelos 
profissionais da informação, sob pena de não conseguirem atuar no 
desenvolvimento das soluções informacionais necessárias ao ambiente 
onde atuam. (ANDRADE, 2006, p.153). 
 

É possível democratizar, via digitalização, o conteúdo dos acervos públicos de Salvador, 

desde que uma mais adequada formação seja proporcionada aos arquivistas, por meio da prática 
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em laboratórios, por exemplo, onde possa ser desenvolvido o componente técnico-científico 

inerente às atividades de conversão digital de acervos nas instituições que, por sua vez, deverão 

assumir o compromisso de compor seus quadros com os devidos profissionais e qualificações. Há 

que caracterizar esse processo pelo compromisso das mais altas instâncias decisórias do Estado 

da Bahia e mesmo da República, no sentido de que se invista na conversão digital orientada à 

preservação e ao acesso, simultaneamente. Cremos que a disponibilização dos dados das 

pesquisas que realizamos, em fase de conclusão, reunirá elementos que serão úteis a decisões 

sobre essa necessidade de repensar a formação, além de facilitar a divulgação dos acervos 

institucionais, fornecendo subsídios, portanto, para a discussão de políticas e geração de 

diagnósticos que visem à valorização de um trabalho técnico-científico adequado, visto que a 

documentação é detentora de grande valor sócio-histórico e cultural.  
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Inácio Szabó30 
RESUMO: 
 
Num cenário de constante evolução tecnológica no âmbito da CI, observa-se em Salvador a 
carência de ações adequadamente orientadas à preservação de originais e suas versões digitais. 
O objeto da pesquisa são os documentos especiais mantidos pelas esferas públicas em Salvador. 
O objetivo está no estabelecimento da correlação entre informação, tecnologia e consciência, a 
partir do reconhecimento das coleções e de seus usos. Para tanto, planos de trabalho (PT) 
desenvolvidos no âmbito da pesquisa objetivaram identificar instituições, acervos e consulentes, 
refletindo sobre questões sociais relativas ao acesso a versões digitais destes acervos. Neste 
artigo destacamos o que observamos com relação aos procedimentos adotados na seleção para 
digitalização, a questões associadas à disseminação digital e à disponibilização dos resultados da 
pesquisa, na sua integralidade, no sítio eletrônico cujo design vem sendo desenvolvido. Métodos 
adotados nos PT’s são detalhados e resultados parciais já alcançados são apresentados, reunindo 
elementos iniciais para sua discussão.  
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PERSPECTIVAS DE USO DE CONTEÚDOS INFORMACIONAIS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
EM SALVADOR 

 
1 Resumo (até 200 palavras) 
 
A presente proposta destaca elementos relativos à disponibilização, em sítio eletrônico, de 

resultados da pesquisa, realizada em instituições das esferas municipal, estadual e federal em 

Salvador, que dispunham de documentação audiovisual, fotográfica e sonora. Para a construção 

do sítio eletrônico estão sendo observados aspectos referentes à acessibilidade e usabilidade, que 

são diretrizes básicas da Arquitetura da Informação.Elaboramos uma listagem de requisitos para 

contemplar a aplicação prática desses princípios durante a construção do sítio. A partir desse 

aspecto, são abordadas algumas questões voltadas à importância da atualização contínua do 

profissional da informação, e de sua atuação como gerente numa organização, que deve planejar 

controlar, coordenar e avaliar ações, a fim de garantir o acesso, preservação e uso de documentos 

não somente de caráter histórico, mas também de informações estratégicas indispensáveis para a 

tomada de decisão.  

2 Palavras-chave (3 termos) 
 
Digitalização- acervos especiais- acesso. 
3 Introdução 
 
O presente artigo remete às ações associadas ao plano de trabalho intitulado “Criação de sítio 

eletrônico experimental de dados relativos à coleções/documentos especiais dos acervos públicos 

de Salvador”. Esse trabalho é decorre da necessidade de continuidade de um plano de trabalho 

anterior que investigou instituições da esfera federal em Salvador depositárias de documentação 

especial, onde a partir de resultados alcançados, esse primeiro plano de trabalho nos possibilitou 

ampliar as reflexões acerca da disponibilização dos dados da pesquisa, que são relevantes e 

inéditos no âmbito da pesquisa científica na área da arquivologia baiana. Propomos a elaboração 

de um sítio eletrônico para a disponiblização dos dados acerca dos acervos das instituições da 

esfera municipal, estadual e federal de Salvador, bem como de seus respectivos consulentes, que 

atualmente se encontra em fase de construção.  

4 Justificativa / Questão de pesquisa 
A disponibilização dos dados referentes a pesquisa contribuirá não somente para um futuro 

diagnóstico de acervos especiais sob a guarda de instituições públicas soteropolitanas, como 



também auxiliar na comunicação entre as instituições federais em Salvador, que como 

constatamos é bastante precária. 

5  Objetivos 
 
Objetivo geral 
Divulgar os dados resultantes das pesquisas realizadas nas três esferas governamentais de 

Salvador depositárias dos gêneros documentais audiovisual, fotográfico e sonoro, bem como 

dados referentes aos seus respectivos consulentes. 

 
Objetivos específicos 
Criação um sítio eletrônico respeitando princípios da arquitetura da informação, (acessibilidade e 

usabilidade) para disponibilizar os dados da pesquisa de forma eficaz; 

6  Metodologia 
Documentação indireta para o levantamento de fontes de estudo, documentação direta configurada 

na observação intensiva nessas instituições, documentação direta configurada na observação 

extensiva para a coleta de dados, utilização da ferramenta e linguagem twiki.  

7  Resultados esperados 
Haverá uma maior repercussão e valorização acerca da divulgação dos acervos institucionais e 

contribuição para a elaboração de diagnósticos para intervenções voltadas para a preservação e 

conservação dos acervos, pois entendemos que há uma necessidade emergente de garantir o uso 

e acesso aos conteúdos informacionais, sobretudo pelo seu caráter sócio-histórico cultural, 

utilizando recursos da conversão digital. 
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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Presentación y principales objetivos 

                                                 
31 Instituto de Ciencia de la Información de la Universidad Federal de Bahía (ICI/UFBA); doctor en 
Ciencia de la Información (2002, UFRJ-ECO/IBICT); rubensri@ufba.br; 
32 ICI/UFBA; graduanda de Archivología, becaria del Programa Institucional de Becas de Iniciación 
Científica de la Universidad Federal de Bahía, en acuerdo con la Fundación de Amparo a la 
Investigación del Estado de Bahía (PIBIC/UFBA/FAPESB) en el período 2005-2006; becaria 
PIBIC/UFBA/CNPq en el período 2006-2007; liviaftosta@yahoo.com.br; 
33 ICI/UFBA; graduanda de Archivología, becaria PIBIC/UFBA/FAPESB; 
adelmariaione@yahoo.com.br; 
34 ICI/UFBA; graduanda de Archivología, voluntario de iniciación científica; 
lucasdocontra@yahoo.com.br; 
35 ICI/UFBA; maestranda del Programa de Post-Grado en Ciencia de la Información (POSICI); 
colaboración en hojas de cálculo y gráficos. 



El proyecto intitulado La conversión digital de documentos especiales de acervos públicos y la 

consciencia informacional: Aspectos técnicos y teóricos en el ámbito de la Ciencia de la 

Información, viene siendo ejecutado en el ámbito del Grupo de Estudios sobre Cultura, 

Representación e Información Digitales (CRIDI)36, desde agosto de 2005, con previsión de 

conclusión para el final del mes de julio de 2007. Constituido por dos módulos, se caracteriza por 

dupla vertiente, teórica y práctica. La perspectiva teórica, de cuño materialista histórico, asume la 

comprensión acerca del proceso informacional por la óptica de una teoría marxista de la 

consciencia, con el objetivo de investigar las correlaciones entre información, tecnologías digitales 

de acceso remoto y consciencia. Ese enfoque se fundamenta en el entendimiento de la 

información como proceso orientado al desarrollo de la consciencia acerca de las posibilidades de 

conocimiento y de acción en un determinado contexto social. La vertiente práctica, socio-técnica, 

tiene por objetivo el reconocimiento de colecciones/ documentos especiales (específicamente, 

discos, cintas casete, cintas en rollo, cintas vhs, betacam, fotografías, álbumes fotográficos) de los 

acervos públicos soteropolitanos37, y de sus usuarios, así como la formulación de abordajes 

adecuados a la conversión digital de esta documentación, deteniéndose específicamente en los 

procedimientos orientados a la preservación digital y al acceso vía internet. 

Estaremos en los preguntando sobre: ¿cómo relacionar información y consciencia, memoria y 

conocimiento, en el contexto de la conversión digital? ¿Cómo proceder con relación al acceso 

remoto digital a materiales sonoros y audiovisuales de colecciones mantenidas por la esfera 

pública, con el objetivo de perfeccionar la preservación del acervo, la organización de la memoria 

social y la acción política de rescate y construcción de la historia? ¿Cuáles son las posibilidades de 

convertir discos de vinil, cintas casete, cintas en rollos, vhs y betacam, de forma que el acceso vía 

internet y la preservación digital sean adecuados? Considerando las limitaciones de aplicación del 

formato MARC para materiales especiales como filmes, sonido, imagen en movimiento, ¿qué 

instrumentos de catalogación y administración de archivos y colecciones vienen siendo 

desarrollados y/o adoptados? ¿Qué mejorías podrían ser formuladas para el acceso a las 
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37 Soteropolitano = Natural de Salvador, Capital del Estado de Bahía, Brasil (N. del T.) 



versiones digitales de los documentos? ¿Qué decir  de los procedimientos de renovación de 

soportes de versiones digitales eventualmente ya producidas? ¿Cómo pensar la preservación 

aliada al acceso? ¿Cómo proceder con álbumes fotográficos, normalmente montados de forma 

aleatoria en lo que se refiere a contexto y cronología, muchas veces presentando fotos pegadas 

unas a las otras como opción de estructuración estética original?  

Desde el inicio del desarrollo de la propuesta la vertiente práctica viene siendo enfatizada, teniendo 

por objeto, en un primer momento, el ámbito federal de las instituciones públicas de Salvador. En 

esa etapa, realizada en el período de  Ago/2005 a Jul/2006, conquistamos una beca del Programa 

Institucional de Becas de Iniciación Científica (PIBIC-UFBA/FAPESB). Actualmente, está en 

marcha la investigación con las instituciones soteropolitanas de las esferas estatal y municipal, 

además del desarrollo de un sitio electrónico, para la disposición de los datos de identificación de 

las instituciones de las tres esferas gubernamentales ubicadas en la ciudad del Salvador (Bahía, 

Brasil), sobre sus acervos y consultantes. Para la ejecución de esas etapas actuales, conseguimos 

dos becas más: PIBIC-UFBA/FAPESB y PIBIC-UFBA/CNPq, para el período de Ago/2006 a 

Jul/2007.  

Entendemos que la conversión digital de ítems constituyentes de colecciones pertenecientes al 

acervo mantenido por la esfera pública resulta en dimensiones, en magnitudes cuantificables y 

localizables en el espacio virtual. Esas dimensiones constituyen una categoría específica de 

representaciones, la cual denominamos de ‘contenidos informacionales digitales’. Esos contenidos 

informacionales digitales contribuyen significativamente a la construcción y la preservación de la 

memoria social y de la historia de lo cotidiano. Además de eso, constituyen, vía acceso remoto, 

elementos importantes para la promoción del desarrollo de la consciencia que tenemos acerca de 

las posibilidades de conocer y de actuar en un determinado contexto social. A ese tipo de 

consciencia lo denominamos ‘consciencia informacional’. 

 

1.2 Justificativas 

Entendemos que esta propuesta está definitivamente asociada a la innovación, que siempre 

envuelve cambios e incertidumbres. El ambiente de trabajo y las personas que lo constituyen, así 



como el comportamiento de aquellos que del mismo se favorecen (usuarios/consultantes, por 

ejemplo), son modificados por el proceso de innovación tecnológica, que trae nuevas herramientas 

y posibilidades resultantes del desarrollo del conocimiento. Expandiendo el campo de acción 

previsto inicialmente, ideas, invenciones, técnicas son transpuestas para el amplio espacio de la 

economía, con nuevos productos y servicios derivados del uso de la tecnología. Ya sea de forma 

incremental, trayendo pocas adaptaciones necesarias a procesos ya existentes, o de manera 

radical, forjando nuevos conceptos y forzando la creación de nuevos procesos, la innovación 

siempre acaba por mostrarse como elemento que sugiere el cambio de valores en una 

organización.38 

En términos técnicos, la variedad de especies documentales involucradas por la investigación no 

presenta grandes problemas para la misma, ya que entendemos que están presentes elementos 

aglutinadores comunes a la mayoría de las especies de documentos. En lo referente al material 

sonoro, por ejemplo, ya sean músicas o entrevistas o grabaciones con finalidad de atención a 

deficientes visuales, registradas en discos, cintas casete o en rollo, se trata exclusivamente de 

sonido a ser convertido. De la misma forma, formatos vhs o betacam remiten ambos a la 

conversión de la imagen en movimiento, ya con amplia aplicación práctica en la internet en ámbito 

mundial, además de copioso material de divulgación comercial publicado sobre el asunto, incluso 

disponible ampliamente para el consumo popular. En lo referente a la imagen fija, particularmente 

la fotografía, más investigada y comportando soluciones ya más fundamentadas y aplicables en lo 

tocante a la digitalización, es preciso considerar los álbumes fotográficos como objetos, tamaña la 

riqueza y el detalle de estos ítems constituyentes del acervo de gran parte de las instituciones 

públicas de guarda de acervos.  

El ejercicio continuo de idealización de nuevas formas de disponer versiones digitales de 

documentos del acervo mantenido por la esfera pública será favorecido. La eficacia institucional 

requiere la continuidad, pero también la actualización de la disposición digital remota de sus 

acervos para un amplio segmento de la sociedad, emprendida de forma adecuada, fundamentada 

social, científica y técnicamente, maximizando su utilización y satisfaciendo necesidades y 
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demandas, además de posibilitar un re-conocimiento de la memoria social, de la historia y de la 

propia sociedad donde vivemos. 

Entre los aspectos apuntados en el proyecto, podemos destacar como justificativas para su 

desarrollo: a) la posibilidad de reunir subsidios para la comprensión de los problemas relacionados 

con la digitalización de sonido, fotografía y de imágenes en movimiento, contribuyendo a la 

ampliación de este conocimiento técnico y de su interpenetración en el conocimiento científico; b) 

la relevancia de la investigación acerca de la creación de nuevos canales de distribución de 

sustitutos visuales de imágenes y sonidos pertenecientes al acervo público, facilitando su uso en la 

educación, en la investigación, en la enseñanza, y favoreciendo los procesos de inclusión digital, 

de importante dimensión política; c) posibilidad de ocurrencia de efectos significativos relativos a la 

valorización y usos de los propios acervos de las instituciones que vengan a participar de la 

propuesta.  

 

1.3 Aspectos metodológicos 

La metodología se caracteriza por el abordaje dialéctico materialista histórico, asociado a 

procedimientos estadísticos y comparativos y a técnicas de documentación indirecta (en bibliotecas 

y sitios electrónicos) y de observación extensiva (en instituciones depositarias de documentos/ 

colecciones especiales, a través de cuestionarios dirigidos a responsables de instituciones y a los 

usuarios de la documentación).  

Complejos en su contenido y amplitud --- debido a los innumerables aspectos técnicos asociados a 

especies documentales como cintas magnéticas, soportes fotográficos y sonoros --- los 

instrumentos de colecta de datos con instituciones soteropolitanas poseedoras de documentos/ 

colecciones especiales fueron probados en las tres esferas gubernamentales.39  

                                                 
39 Durante la elaboración de los instrumentos contamos con el auxilio, vía email, de técnico de la 
Coordinación de Documentos Audio-Visuales y Cartográficos del Archivo Nacional, en Río de 
Janeiro. En Salvador, para la prueba previa de los instrumentos, contamos con instituciones de 
diferentes esferas públicas. En la esfera federal, tuvimos el apoyo de la División de Colecciones 
Especiales de la Biblioteca Central Rector Macedo Costa, de la UFBA; en la esfera estatal, 
contamos con la importante colaboración de la Sub-Gerencia de Recursos Audio-Visuales de la 
Biblioteca Pública del Estado de Bahía; en la esfera municipal el apoyo de la Gerencia de Archivos 
y Bibliotecas del Archivo Histórico Municipal de Salvador (AHMS) fue fundamental. Las pruebas 



El desarrollo teórico materialista histórico, la dialéctica como postura y metodología, la reflexión en 

torno de la producción, de la diseminación y de la utilización de versiones digitales del acervo 

mantenido por la esfera pública, conducen a aspectos asociados al desarrollo del campo de las 

ciencias humanas y sociales aplicadas, particularmente en el dominio todavía joven y, se debe 

decir, aun limitado a características marcadamente ‘empiricizantes’, de la Ciencia de la 

Información. Naturalmente este proceso de reflexión teórico-metodológico se da paralelamente al 

componente técnico de la investigación.  

La cuestión básica de la investigación aquí propuesta está unida a la evolución/ superación de un 

modelo analógico, hasta entonces predominantemente adoptado (en materiales sonoros, por 

ejemplo), a través de un movimiento de transformación en un modelo digital. Un importante 

cambio, representado por el binomio analógico/ digital, se presenta como aparentemente 

irreversible en la sociedad e incluso en la relación del humano con la naturaleza. El abordaje 

dialéctico favorece la observación y análisis de este movimiento de superación y de 

transformación. 

La dialéctica es una postura, una concepción de mundo, pero también un método de investigación 

y análisis que permite una aprehensión de la realidad. Ese abordaje, buscando simultáneamente la 

totalidad y sus partes, y presentándose al mismo tiempo como análisis y síntesis, comporta 

siempre una conmoción dirigida a todo conocimiento rígido: en las causas internas de su desarrollo 

se encuentran las razones para el cambio.40 

Las exigencias de la investigación que enfrontamos imponen la perspectiva dialéctica de la unidad 

de teoría y práctica en la búsqueda de transformación y de nuevas síntesis de los planos del 

conocimiento, de la acción y de la realidad histórica.41 Considerando la ciencia como categoría 

histórica, producto de la acción humana, “fenómeno en continua evolución insertado en el 

movimiento de las formaciones sociales”, entendemos que los criterios de cientificidad de esta 

investigación “se fundamentan en la lógica interna del proceso y en los métodos que explicitan la 

                                                                                                                                                     
resultaran en un relevante perfeccionamiento de los instrumentos. Con relación al instrumento de 
colecta de datos dirigido a los usuarios, no obstante, la prueba solo fue realizada en la esfera 
municipal, ya que en las otras instituciones no hubo consulta de usuarios finales a los acervos que 
son objeto de nuestra investigación. 
40 Cf. Bruyne, Herman y Schoutheete, 1977. 
41 Cf. Frigoto, 1989. 



dinámica y las contradicciones internas de los fenómenos y explican las relaciones entre hombre-

naturaleza, entre reflexión-acción y entre teoría-práctica”.42 

Al reflexionar sobre las cuestiones involucradas por la problemática de la investigación y al 

investigar procesos de conversión de lo analógico para lo digital, entendemos que nada deberá ser 

analizado como objetos fijos, sino en movimiento, en constante transformación, en desarrollo, en 

actualización: terminado un proceso, se inicia otro. 

Las especies documentales que serán objeto de la investigación y de transformación, por ejemplo, 

sin dudas resultarán en una nueva cosa o propiedad, “una nueva forma que suprime y contiene, al 

mismo tiempo, las primitivas propiedades”. ¿Qué cambios se derivan de la digitalización de los 

documentos? Yendo más allá de los aspectos técnicos, será “preciso indagar sobre el sentido 

histórico, social, político y técnico de la investigación”.43  

La voluminosa cantidad de documentos especiales constituyentes del acervo público es otro 

aspecto que conduce a un cambio cualitativo. Entendemos que la aplicación de procedimientos 

técnicos de conversión digital, antes de ser contingente, es necesaria: aunque la cantidad 

registrada de ítems documentales se mantenga, se producirá una conversión cualitativa: la 

posibilidad del acceso remoto, la actualización del modelo de almacenamiento, la modernización 

del acervo, la redundancia de nuevas copias en nuevos formatos. Naturalmente el proceso ocurre 

y se realiza de forma gradual. 

Un abordaje que se proponga seguir el camino completo de la conversión (producción / 

preservación / acceso) no puede fijarse en un producto final, debe contemplar el circuito completo: 

el proceso de producción y el contexto de recepción. En el primer caso será necesario tener en 

mente lo que sea levantado acerca de la descripción general de los procedimientos de conversión 

digital asociados a los tipos documentales en cuestión en el proyecto; en el segundo caso, del 

contexto de recepción, lo fundamental será observar lo que ocurre con relación a los consultantes 

de la documentación.  

 

2 RESULTADOS PRELIMINARES 

                                                 
42 Gamboa (1989, p. 98 y 101) 
43 Marconi y Lakatos (2003, p.102) y Frigoto (op.cit., especialmente p.79-83). 



Después de identificadas 81 instituciones federales, los cuestionarios fueron distribuidos a 44 

instituciones con documentos especiales en su acervo. De esas,  38 instituciones nos 

respondieron, siendo 27 de la Administración Indirecta y 11 de la Administración Directa.44 Es 

preciso destacar que apenas una institución investigada desarrolló proyecto de digitalización en la 

propia institución. Ya levantamos datos sobre temas predominantes en los acervos, formatos y 

soportes existentes, control y servicios disponibles, formación de personal técnico, equipos, 

actividades de digitalización, entre otros. 

Nuestra investigación no podría dejar de contemplar el contexto de los usuarios, identificando sus 

demandas y sus reales necesidades, considerando variados aspectos, como sus actividades 

profesionales, disponibilidad de infraestructura tecnológica, niveles de escolaridad, procurando 

saber cómo utilizan el acervo, entre otros factores. Levantamos datos referentes a género, temas y 

objetivos de las consultas, características personales de consulta, servicios solicitados, entre otros. 

Precisamos registrar que, además de la falta de tratamiento de conservación y preservación de la 

documentación, es penoso el desconocimiento de algunos responsables con relación a las 

especies documentales constituyente del acervo existente en la propia institución. Las restricciones 

e incluso imposibilidades de acceso de consultantes provocan el consecuente impedimento para 

que se efectúen investigaciones que se valgan de esa documentación: eso limita el reconocimiento 

de los perfiles de los ciudadanos que las utilizan. De esa forma, el levantamiento de datos relativos 

a consultantes se ve limitado en su amplitud, con datos relativos a apenas 50 consultantes, en 13 

instituciones de un universo de 44 instituciones y/o órganos/unidades específicas de las 

instituciones depositarias de la documentación objeto de la investigación. Eso no nos impide de 

dejar los instrumentos de colecta de estos datos en las instituciones, por el tiempo que 

consideremos necesario, monitoreándolos por un tiempo mayor, hasta que de hecho podamos 

tener datos significativos para nuestros análisis, que podrán ser efectuados hasta que el proyecto 

principal de investigación sea integralmente concluido, en meados de 2007. 

                                                 
44 Al final de la ejecución del proyecto principal, todo el material resultante del desarrollo de los 
planes de trabajo será ampliamente divulgado. Hasta entonces, artículos conteniendo mayor 
detalle de la investigación y de los planes de trabajo, vienen siendo publicados en anales de 
eventos y periódicos. 



La organización de los datos colectados fue elaborada en hojas de cálculo electrónicas, que 

fácilmente nos han permitido crear representaciones visuales para divulgar con claridad nuestros 

análisis y conclusiones.45 Las hojas de cálculo, en un total de seis unidades, no tienen “plazo de 

validez”, pudiendo ser utilizadas y/o continuamente perfeccionadas, si quisiésemos ampliar la 

investigación para otros municipios de Bahía o incluso para todo el territorio nacional. 

La constatación de la ineficacia, de la indisponibilidad, o incluso inexistencia, de instrumentos de 

búsqueda específicos para la identificación de instituciones públicas federales en Salvador exigió 

mayor inversión de tiempo y profundización en las acciones prácticas inicialmente previstas para el 

levantamiento de estos datos de identificación, conduciéndonos a la recurrencia de las más 

variadas fuentes de consulta para el llenado de las lagunas, reveladas apenas durante la 

investigación. Se percibe también el poco conocimiento que los responsables de algunas 

instituciones tienen acerca de los acervos bajo su guarda institucional, ya sea en el aspecto técnico 

de la especie de los documentos, de su identificación, de su conservación, de su preservación, o 

en el aspecto de sus potencialidades como recursos de ampliación del conocimiento individual y de 

la memoria soteropolitana y nacional. 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

La realización de la investigación permitirá la reunión de datos inéditos y esclarecedores sobre las 

colecciones especiales (sonora, audio-visual y de imagen en movimiento) depositadas en las 

instituciones públicas de la ciudad de Salvador, así como de las demandas y necesidades de sus 

usuarios. El conocimiento acerca de los reflejos institucionales y sociales vendrá de la efectiva 

conclusión del análisis de los datos colectados durante la ejecución de la investigación principal, 

con conclusión prevista para mediados de 2007.  

Como resultados conclusivos de la vertiente práctica, esperamos: identificar instituciones federales, 

estatales y municipales, en la ciudad del Salvador, y aclarar contextos de producción y recepción 

(actuales y deseados) de la digitalización de documentación fotográfica, sonora y audio-visual 

                                                 
45 Para a elaboración de las hojas de cálculo electrónicas contamos con la inestimable 
colaboración de Aurora Leonor Freixo, maestranda del Programa de Post-Grado en Ciencia de la 
Información (POSICI/ICI/UFBA), miembro del Grupo de Estudios sobre Cultura, Representación e 
Información Digitales (CRIDI). 



(imagen en movimiento); identificar demandas de consultantes; reunir elementos para el 

conocimiento y análisis de las diferentes direcciones en la investigación de conversión digital y para 

la elección de la opción más adecuada a proyectos de trabajo de esa naturaleza; promover la 

diseminación y absorción de las reflexiones desarrolladas y de los resultados alcanzados en el 

ámbito del currículo programático del post-grado y del pre-grado en el ICI; publicar resultados 

parciales y finales, informes y artículos en periódicos y anales de eventos.  

Con relación a la vertiente teórica, daremos continuidad a la profundización de reflexión teórica 

sobre el concepto de información, correlacionándolo a la tecnología de acceso digital remoto y a la 

expansión de lo que denominamos ‘consciencia informacional’. El desarrollo de esta reflexión, de 

orden humanista y social aplicada, viene siendo realizado desde 1998. A lo largo de la continuidad 

de la investigación científica, esperamos aclarar la teorización, profundizarla, modificarla para el 

enfrentamiento de nuevos problemas y para especificaciones de carácter particular, para la 

búsqueda de respuestas a los puntos oscuros y, además, para el descubrimiento de nuevas 

soluciones más directamente asociadas a la especificidad de la documentación, pero también a la 

universalidad de los contextos institucionales. 

 

4 CONSIDERACIONES FINALES 

A pesar de que la observación lleve a creer que es predominante la concepción empírico-

positivista original según la cual la información de que trata la Ciencia de la Información sea 

aquella resultante de nociones, conceptos y categorías derivadas de campos caracterizados 

por perspectivas teórico-metodológicas relacionadas con la organización de libros, objetos 

o documentos, en la forma de registros accesibles a la consulta para un rescate o 

recuperación de la fuente original, adoptamos un abordaje diverso, asumiendo una 

concepción dialéctica marxista para la reflexión en torno del proceso de la información y de 

los contenidos digitales disponibles actualmente.  

Nuestra óptica no es la del sujeto como extensión del objeto, es la del sujeto como acción, como 

ser social e histórico, ya que “a pesar de que determinado por contextos económicos, políticos y 

culturales, es el creador de la realidad social y el transformador de esos contextos” (Gamboa, 



op.cit., 103). Nuestra categoría fundamental no es la de la ley, sino la de la totalidad. Nuestra 

perspectiva teórico-metodológica asume la comprensión acerca del proceso informacional por la 

óptica de una teoría de la consciencia, a partir del pensamiento de Marx.46 Entendemos que lo que 

importa es favorecer el desarrollo de la consciencia, utilizando, en el proceso informacional, 

versiones digitales de documentos constituyentes de colecciones especiales mantenidas por la 

esfera pública.  

Con el surgimiento y la popularización del acceso a versiones digitales de imágenes, fijas o en 

movimiento, y también de sonidos, que anteriormente permanecían restrictos a consultas muchas 

veces imposibilitadas por la distancia, se tienen ahora mayores condiciones de relacionar el reflejo 

de realidad con la acción que podría conducir a alteraciones en cierto estado de conocimiento. El 

ciberespacio expone la posibilidad del conocimiento a través del contenido digital que dispone. 

Nuestros ordenadores se tornan puerta de acceso a un enorme mundo de imágenes y sonidos, 

representaciones de nuestras realidades humanas, reflejos de lo que somos, de lo que pensamos, 

de lo que vemos, de lo que hacemos. Una pequeña caverna en el interior de la caverna mundo, 

ofreciéndonos un inventario imposible de relatar, tamaña su inmensidad y sus posibilidades. 

En la investigación de doctorado intitulada Digitalización de acervos fotográficos públicos y sus 

reflejos institucionales y sociales: tecnología y consciencia en el universo digital se procuró 

observar, en instituciones de la ciudad de Río de Janeiro, reflejos de la adopción de tecnologías de 

conversión de fotografías para el formato digital y reflexionar sobre la posibilidad de desarrollo de 

la consciencia de los individuos a través de la fotografía (SILVA, 2002; 2003). Para la investigación 

actual, algunos de los más importantes aspectos técnicos de la revisión de la literatura están 

ampliamente amparados en Aubert & Billeaud (2000) y en IASA Technical Commitee (1997). 

Daremos continuidad y profundización a esas reflexiones, ahora teniendo por base el acervo de la 

ciudad de Salvador. 

Hay necesidad de avanzar para estudiar factores que interfieren en las decisiones sobre qué y 

cómo digitalizar. Los resultados no deben quedar restringidos a una situación particular bajo 

estudio, deben ser generalizables. Es preciso ofrecer / producir un conocimiento nuevo al respecto 

                                                 
46 Cf. Marx y Engles (1986); v.tb. Penna (1986). 



de un fenómeno (la conversión y el acceso digitales) o de un área (la preservación), sistematizando 

ese conocimiento nuevo en relación a lo que ya se sabe del  área o del fenómeno.  
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