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RESUMO 

 

Estuda a preservação dos programas televisivos brasileiros em formato digital produzidos e 

sob custódia de uma emissora de televisão brasileira. Procurou-se investigar a preservação, 

concebida e implementada por meio do planejamento estratégico, dos programas televisivos 

brasileiros em formato digital produzidos no período de 1995 a 2011 pela TV País. Para tanto, 

o estudo, também, procurou analisar a metodologia do planejamento estratégico, examinar os 

metadados de preservação e acesso, bem como reconhecer estratégias internacionais 

contemporâneas de preservação de programas televisivos em formato digital com a descrição 

dos trabalhos do Projeto PDPTV produzido pela Biblioteca do Congresso dos EUA e a 

publicação “O Dilema Digital” da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos 

Estados Unidos. Com base no entendimento de que o planejamento está intrinsecamente 

associado à preservação da informação, como também o planejamento estratégico é 

visualizado neste estudo como uma metodologia de apoio à preservação, a pesquisa identifica 

a importância da cooperação profissional interdisciplinar, bem como contextualiza a chamada 

preservação digital e sua abrangência no universo dos arquivos televisivos. 

 

Palavras-chaves: Preservação; Preservação Digital; Planejamento; Planejamento Estratégico; 

Programas Televisivos. 
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ABSTRACT 

 

Studies the preservation of brazilians televisions programmes in digital format produced and 

in custody of a television station. Sought to investigate the preservation, designed and 

implemented through strategic planning, brazilians televisions programmes in digital format 

produced in 1995 to 2011 period by TV País. To do this, the study also sought to analyze the 

methodology of strategic planning, examine the metadata of preservation and access, as well 

as recognize contemporary international strategies for the preservation of televisions 

programmes in digital format with the description of the work of the PDPTV Project 

produced by the Library of Congress and the publication "the Digital Dilemma" of the 

Academy of Motion Picture Arts and Sciences of the United States. Based on the 

understanding that planning is inextricably linked to the preservation of information, as also 

the strategic planning is viewed in this study as a methodology to support the preservation, the 

survey identifies the importance of interdisciplinary professional cooperation, and 

contextualizes the called digital preservation and its breadth in the universe of the television 

archives. 

 

Keywords: Preservation; Digital Preservation; Planning; Strategic Planning; Television 

Programmes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço dos recursos tecnológicos que produzem e armazenam a informação em 

formato digital configura um dos desafios a ser enfrentado pelos profissionais da informação, 

nestas últimas décadas. Isso acontece porque a informação em formato digital depende de um 

aparato tecnológico para ser acessada.  

Por sua vez, esse aparato tecnológico, formado por hardwares e softwares, está em 

constante mudança, em ciclos de obsolescência cada vez mais rápidos determinados 

principalmente pelas inovações das indústrias de tecnologia. “A rápida obsolescência é a 

chave da sobrevivência empresarial num mercado altamente competitivo e baseado na 

inovação tecnológica.” (SAYÃO, 2007a, p. 183). 

A tecnologia digital passa a ocupar, hoje, um espaço importante na produção de bens e 

serviços da sociedade contemporânea, provocando a proliferação de diferentes tipos de 

mecanismos e registros para produzir, armazenar, acumular, e disseminar informações. 

  

A urgência da sociedade contemporânea em transformar tudo – textos, 

imagens, vídeos, músicas, tudo- para formatos digitais é justificada pela 

enorme economia de espaço físico de armazenamento, sobretudo, pelos 

extraordinários ganhos de produtividade e eficiência proporcionados pela 

otimização dos fluxos de trabalho e a facilidade de manipulação. Isto sem 

falar das facilidades de acesso aos estoques informacionais, públicos e 

privados que, por si só, são um fenômeno novo e sem precedentes, como 

também é a sua outra face: a facilidade de produção, edição, publicação, 

integração e distribuição de informação em formatos digitais pelos meandros 

das redes de computadores mundiais. (SAYÃO, 2007a, p. 183). 
 

 Antes de discorrermos sobre o tema do presente estudo é importante entender que o 

formato digital consiste em “codificações com dígitos binários serializados conforme um 

modelo de informação.” (TEAM Brazil Terminology Database InterPARES 3).  Na verdade, 

os dígitos binários, cuja composição é formada por zero (0) e um (1) constituem um conjunto 

chamado bits que codificam a informação digital materialmente registrada no suporte. 

 

A natureza digital de uma informação é dada pela forma como ela é 

armazenada: seqüenciais de zero (0)s e um (1)s, isto é, cadeias de bits 

(bitstream). A forma mais básica de preservar a integridade de um objeto 

informacional é preservar a configuração de bits que o definem como um 

objeto único. (SAYÃO, 2007a, p. 186). 
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Esses dígitos binários compõem o chamado “objeto digital”, que segundo Ferreira 

(2006, p. 21) pode ser definido como:  

 

[...] todo e qualquer objeto de informação que possa ser representado através 

de uma sequência de dígitos binários... Documentos de texto, fotografias 

digitais, diagramas vetoriais, bases de dados, sequências de vídeo e áudio, 

modelos de realidade virtual, páginas Web e aplicações de software são 

apenas alguns exemplos do que podemos considerar um objeto digital. 

 

Por sua vez, o documento digital é a “informação registrada, codificada em dígitos 

binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional”. (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010, p. 13). Na essência, os documentos digitais são 

combinações binárias legíveis pelos humanos apenas por intermédio de uma máquina e um 

software . Quando esses instrumentos tornam-se obsoletos impossibilitam o acesso ao 

documento. É como se ele deixasse de existir. 

 

Parece claro que o objetivo da preservação digital não é preservar os objetos 

digitais tão somente como artefatos físicos, independentemente da sua 

usabilidade, posto que para tal bastaria a guarda em ambiente controlado das 

mídias que dão suporte a esses objetos. A preservação no universo digital 

tem pouca relação com a longevidade de discos óticos, fitas magnéticas e 

outros meios de armazenagem (bem guardados o meu CD de música pode 

durar 100 anos, mas daqui a 25 anos haverá aparato para tocá-lo?). Hoje não 

há dúvida de que o santo graal da preservação digital é a preservação do 

acesso contínuo ao conteúdo intelectual dos documentos digitais... e que 

visibilidade depende fortemente da expectativa de vida dos sistemas de 

acesso (SAYÃO, 2007a, p. 187). 

 

É importante frisar que o surgimento da consciência da fragilidade dos documentos em 

meio digital pode ser observado na intensificação de publicações internacionais a partir da 

década de 1990, que denunciavam a urgência de pesquisas no campo da preservação de 

documentos digitais. “A informação na forma digital – a evidência do mundo em que vivemos 

– é mais frágil que os fragmentos de papiros encontrados nas tumbas dos Faraós” 

(CONWAY, 2001, p. 11).  

Portanto, o alerta destacava a rápida evolução dos estoques de informação em meio 

digital, trazendo para o debate científico a preocupação com a fragilidade da mídia e a 

ausência de planejamento para atender a necessidade urgente do desenvolvimento de 

estratégias de preservação e de ações para proteger o legado de informações nesse novo 

formato. 
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Dessa forma, a preservação a longo prazo da informação em formato digital, 

constituída por um conjunto de medidas voltadas para garantir o acesso aos registros digitais, 

é uma atividade que envolve um número grande de variáveis, como planejamento adequado, 

tecnologia e orçamentos custosos, cuja complexidade tem comprometido as organizações em 

disponibilizar seus estoques digitais para as futuras gerações.  

Segundo Silva (2008, p. 85), o termo “preservação a longo prazo” apareceu devido o 

rápido desenvolvimento das novas tecnologias digitais de informação e comunicação que 

acabou produzindo uma adjetivação e uma complementação para o conceito de preservação. 

“Por preservação contínua e a longo prazo entende-se o conjunto de ações implementadas 

para garantir durabilidade e permanência aos suportes que contêm a informação”.  

Nesse contexto, Sayão (2010b, p. 72) considera que a preservação contínua dos 

repositórios digitais significa 

 

 [...] o estabelecimento de metodologias e compromissos de longo prazo que 

garantam a sua capacidade de serem acessados e decodificados com a 

tecnologia corrente à época do acesso, e que os usuários potenciais dessas 

informações possam interpretá-las corretamente.  

 

Para Viana et al. (2005, p. 4 apud CAMARGO; VIDOTTI, 2007, p. 4) o repositório 

digital é “uma forma de armazenamento de objetos digitais que tem a capacidade de manter e 

gerenciar material por longos períodos de tempo e prover o acesso apropriado”. Por sua vez, 

Ferreira (2009, p. xxvii) afirma que repositório digital é “o sistema de informação responsável 

por gerir e armazenar informação digital”. 

Verificamos, então, que a tecnologia digital por si só não soluciona todos os 

problemas relacionados ao acesso a longo prazo da informação, como também ao 

prolongamento da vida útil das mídias digitais. Pelo contrário, inclui novos problemas, cujas 

soluções dependem diretamente da interferência dos gestores dos patrimônios digitais
1
, 

responsáveis pela integridade da informação, e da elaboração de um planejamento de 

preservação. 

O dilema central desses gestores provém da necessidade de garantir que os 

documentos nascido-digitais
2
 e digitalizados

3
 sejam corretamente acessados, ou seja, tal como 

                                                           
1
 Segundo a UNESCO patrimônio digital é constituído por: “fontes culturais, educacionais, científicas, 

administrativas, técnicas, legais, médicas e outros tipos de informação criados digitalmente ou 

convertidos a partir de um suporte analógico.” (UNESCO, 2003, tradução nossa). 
2
Nascido-digital é a “informação nascida num contexto tecnológico digital.” (FERREIRA, 2006, p. 

21). 
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foram originalmente criados, e utilizados de forma contínua. Portanto, as iniciativas de ações 

estratégicas de preservação do documento digital estão diretamente ligadas à descoberta da 

ameaça de perda dos registros contidos em repositórios digitais, sejam eles de valor cultural 

ou histórico. 

Dessa forma, os responsáveis pela integridade dos acervos digitais elaboram 

estratégias de preservação que podem ser geradas a partir da idéia de prevenção, devido ao 

fato do documento digital fazer parte de uma tecnologia relativamente nova e, 

conseqüentemente, ainda pouco se sabe sobre sua longevidade.  

 Apesar de não ser uma constatação recente, permanece atual a forma simples de 

observar de que “[...] temos 2 mil anos de experiência na preservação de manuscritos, 200 

anos na preservação de documentos feitos por máquinas, mas experiências de preservação 

digital ainda são pouco comprovadas e experimentadas” (HOWELL, 2000 apud 

INNARELLI, 2007, p. 23).  

Diante do exposto, esta dissertação analisa a preservação de programas televisivos 

brasileiros em formato digital, a partir do estudo de caso de uma emissora de televisão
4
 

brasileira. Por programa televisivo entende-se o conteúdo produzido e transmitido por uma 

emissora de televisão. Esse conteúdo pode ser factual (como telejornais, documentários ou 

reality shows) ou ficcional (como seriados, telenovelas, minisséries e telefilmes).  

 

Programa televisivo é qualquer apresentação, sistemática ou não, de 

espetáculo televisivo (musicais, humorísticos, jornalísticos, educativos e 

etc). Gravações, filmes ou transmissões ao vivo, de stúdio, de auditório ou 

de externas, apresentados como unidades independentes na programação de 

televisão (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 593).  

 

Nos últimos anos, a indústria de teledifusão tem mudado o formato de seus programas 

televisivos, ou seja, do ambiente analógico para o universo de produção e armazenamento 

digitais.  

 

No ambiente analógico há distinção entre a ação de preservação e a de 

acesso. Um processo de preservação pode ser voltado para o registro ou para 

o suporte, ou seja, pode ter a finalidade de preservar o suporte para ter 

acesso ao registro. Já no ambiente digital não há espaço para essa distinção, 

                                                                                                                                                                                     
3
 Digitalização: processo responsável pela transformação de informação analógica em informação 

digital (FERREIRA, 2009, p.xxv). 
4
 Os termos emissora de televisão, televisão e TV são utilizados como sinônimos, representando a 

empresa e/ou unidade que produz e transmite mensagens de comunicação de massa por meio de 

sinais de radiodifusão ou cabodifusão (RABAÇA, BARBOSA, 2001, p. 264, 717, 741). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Telejornalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Document%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reality_show
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seriados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telenovela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miniss%C3%A9rie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefilme
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pois a preservação e o acesso estão intimamente relacionados (CONWAY, 

2001, p. 25). 
 

Nos termos deste estudo, a produção dos programas televisivos refere-se a captura da 

imagem em movimento e do som, simultaneamente, com o uso da tecnologia de gravação 

digital. Complementar a isso,  Rabaça  e Barbosa (2001, p. 590-591) definem produção como 

a “realização de qualquer  produto de comunicação (livro, filme, vídeo, programa de rádio ou 

tv, disco fonográfico, peça teatral, show musical, evento, exposição, campanha publicitária e 

etc.). Em seus aspectos financeiros, técnicos, administrativos e logísticos”. 

O problema desta pesquisa surgiu na TV País (nome fictício), no ano de  2007, ao se 

observar os primeiros projetos para iniciar a transição do formato analógico para o digital no 

que se refere à produção e à transmissão de seus programas televisivos. É importante ressaltar 

que o nome real da empresa foi alterado para manter o anonimato da organização. 

A TV País é uma empresa brasileira de direito privado, fundada em novembro de 

1991, cuja atividade-fim é a produção e transmissão de programas televisivos. Os programas 

nacionais tiveram início de suas operações a partir de 1995. Antes, a programação era 

dependente de produtos importados. O setor que tem sob custódia os programas televisivos da 

TV País é denominado de Arquivo de Conteúdo que é o setor responsável pelo 

armazenamento, acesso e preservação de todos os programas televisivos da TV País. 

Com as novas demandas tecnológicas, no ano de 2008, houve a necessidade da TV 

País promover mudanças em relação ao formato dos programas televisivos, ou seja, iniciar o 

processo de converter, gradativamente, o formato analógico (fitas magnéticas Betacam) de 

seu acervo de valor permanente
5
 para o formato digital, no qual consiste na gravação das 

imagens em fitas de dados LTO (Linear Tape-Open) que, por sua vez, foram criadas somente 

para sistemas computacionais.  

Todo esse processo teve o objetivo de criar um fluxo digital de seus trabalhos, 

implantando o chamado padrão tapeless, que significa produção sem fita. No padrão tapeless 

muitas rotinas de trabalho são desenvolvidas digitalmente. Atualmente, os programas 

televisivos novos da TV País já são produzidos em ambiente digital, e são armazenados em 

                                                           
5
 No campo da arquivística, valor permanente significa “valor probatório ou valor informativo que 

justifica a guarda permanente de um documento em um arquivo” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

171). Por sua vez, para TV País o valor permanente é atribuído aos programas televisivos a serem  

preservados indefinidamente por possuírem tipo de aquisição como  “produção terceirizada”, “co-

produção” , ‘produção própria” ou “arquivo de imagens”.  Para maiores detalhes sobre estes tipos, 

ver o item 6.2.1 Amostra do Projeto de Digitalização. 
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um repositório digital (fitoteca) como arquivos que são trabalhados de forma linear e 

simultaneamente por vários usuários, por meio de uma rede digital da empresa. 

A predominância da tecnologia digital tem conduzido as emissoras de televisão, tanto 

nacionais como estrangeiras, a investir na digitalização, e esta prática eleva ainda mais a 

necessidade de preservação do legado televisivo. O ciclo de produção baseado no padrão 

tapeless implica em uma tendência que as fitas analógicas estarão excluídas do contexto 

televisivo e os programas trafegarão totalmente em rede digital.  

Desta maneira, este novo sistema de produção leva a suportar um grande volume do 

patrimônio das emissoras em formato digital, e quanto maior a totalidade de informação em 

meio digital, maior é a importância do controle de sua integridade e dos processos de 

preservação para assegurar o seu acesso. 

Portanto, a TV País, para manter íntegro o seu legado televisivo por longo prazo, 

utilizou uma ferramenta gerencial, isto é, o planejamento estratégico como metodologia para 

auxiliar as práticas de preservação que estavam sendo implementadas pelo Arquivo de 

Conteúdo. O planejamento estratégico é definido como: 

 

Um conjunto coerente de grandes prioridades e de decisões que orientam o 

desenvolvimento e a construção do futuro de uma organização num 

horizonte de longo prazo. É uma ferramenta gerencial essencial para impor 

uma racionalidade central às decisões, estimular a convergência de esforços 

e focalizar a atenção nos fatores-chave para o sucesso da organização 

(PORTO, 2007, p. 2). 
 

Assim sendo, a TV País visa à integridade e a garantia de uso contínuo do seu acervo, 

que tem um valioso custo comercial, como parte do sucesso de seu negócio.  Não podemos 

esquecer que a passagem do tempo, inevitavelmente, determinará valor cultural a esses 

programas televisivos de acordo com os seus temas. Ressalta-se, então, que a televisão é 

considerada como um “[...] meio de comunicação fundamental na composição da cultura 

brasileira desde o seu surgimento até os dias de hoje.” (MARIUZZO, 2003, p. 58).  

Portanto, uma questão relevante e principal surgiu para a pesquisa: Como preservar a 

longo prazo e de forma contínua programas televisivos em formato digital? Com base nessa 

indagação, outro questionamento foi construído: o planejamento estratégico, recurso adotado 

pela TV País para preservar os programas televisivos em formato digital sob sua custódia, é 

eficaz e suficiente para manter a longevidade de tais programas?  

Face ao que foi apresentado, o presente estudo teve como objetivo geral investigar a 

preservação, concebida e implementada por meio do planejamento estratégico, dos programas 
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televisivos brasileiros em formato digital produzidos no período de 1995 a 2011 pela TV País. 

É importante destacar que esse recorte temporal foi indicado por considerar o período que 

abrange o início da produção dos programas televisivos brasileiros pela TV País e quando os 

mesmos começaram a passar pelo processo de digitalização. 

  Os objetivos específicos consolidaram-se em: analisar a aplicação da metodologia do 

planejamento estratégico para a preservação dos programas televisivos brasileiros em formato 

digital da TV País; descrever os metadados utilizados pela TV País para atender as 

necessidades de preservação e acesso aos programas televisivos em questão; e identificar 

estratégias para a preservação de programas televisivos em formato digital desenvolvidas por 

instituições internacionais contemporâneas como exemplo de iniciativas de planejamento que 

buscam melhorias na condição de acesso a esses programas a longo prazo. 

  Ao analisar os aspectos que caracterizam a origem histórica da ciência da informação, 

observam-se privilégios às ações de armazenar e recuperar a informação em detrimento da 

preservação da informação. Fonseca (2005, p. 19) afirma que “embora não haja consenso, 

muitos autores consideram 1962 e a conferência realizada no Georgia Institute of Technology 

como o ano e o local de nascimento formal da área, entendida então como a ciência do 

armazenamento e recuperação da informação”. Nesse sentido, Fonseca ainda explicita as 

relações interdisciplinares na ciência da informação, com as considerações de Deschâtelet, a 

saber, que: 

 

Em 1984, Alvin Shrader levantou 695 definições diferentes da(s) ciência(s) 

da informação, nenhuma, no entanto, segundo ele, verdadeiramente 

aceitável, na medida em que não definem verdadeiramente o sentido do 

termo. Existem, de toda forma, diversas ciências da informação: algumas, 

como a arquivologia, a biblioteconomia, a informática, o jornalismo e a 

comunicação, cujo objeto de estudo e pesquisa mais imediato é a 

transferência de informação; outras, como a psicologia, a sociologia ou as 

ciências cognitivas, para as quais certos aspectos da transferência de 

informação constituem um objeto de estudo e pesquisa importante 

(DESCHÂTELET, 1990, p. 217 apud FONSECA, 2005, p. 27, grifo nosso). 
  

 Dessa forma, Fonseca (2005, p. 27) apresenta um ponto importante para a 

compreensão do objeto da ciência da informação, isto é, de acordo com Deschâteler “[...] o 

objeto da ciência da informação é mais a transferência da informação de uma fonte para um 

usuário do que a informação em si mesma”. Nesse aspecto, cabe também salientar o 

desenvolvimento das tecnologias de informação como uma característica que constitui a razão 

da existência da evolução da ciência da informação. 
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O imperativo tecnológico determina a CI, como ocorre também em outros 

campos. Em sentido amplo, o imperativo tecnológico está impondo a 

transformação da sociedade moderna em sociedade da informação, era da 

informação ou sociedade pós-industrial. (SARACEVIC, 1996, p. 42). 
 

 Portanto, dentre esses aportes teóricos relacionados à ciência da informação, emerge 

uma reflexão que corresponde, notadamente, à importância do tema preservação da 

informação. Quando se pesquisa assuntos relacionados à disponibilização contínua da 

informação, independente de sua forma de registro, seja ela analógica ou digital, podemos 

verificar que o armazenamento sugere a recuperação da informação e a recuperação implica 

na transferência da informação. Porém, para que ocorram todos esses eventos a informação 

precisa estar devidamente (ou adequadamente) preservada.  

 Em relação aos programas televisivos brasileiros em formato digital, podemos avaliar 

que os mesmos ganham importância como fontes de informação de valor cultural e histórico. 

Na essência, o patrimônio televisivo no Brasil é constituído como registro da nossa própria 

memória sócio-cultural que, por sua vez, necessita ser preservada a acessada a longo prazo. 

 

A análise da produção televisiva pode revelar algo da alma de uma 

sociedade, seus desejos, ambições, preferências de consumo, moda, hábitos 

entre outros aspectos de comportamento. Portanto, ao resgatar a história da 

televisão, de alguma forma, a própria memória social está sendo preservada. 

No Brasil, conhecer a programação de TV é conhecer o brasileiro, que é um 

agente que inspira a produção (MARIUZZO, 2003, p. 58). 
 

 É importante salientar que apesar de perceber que determinados programas televisivos 

brasileiros possuem valor cultural e histórico para a sociedade, o presente estudo não se 

aprofundou em questões acerca da avaliação de documento, pois tal tema, devido sua 

complexidade de estudos na área da arquivística, suscitaria outro caminho de pesquisa e de 

reflexões.  

De acordo com Bernardes (1998, p. 14) “a avaliação consiste fundamentalmente em 

identificar valores e definir prazos de guarda para os documentos, independentemente de seu 

suporte ser o papel, o filme, a fita magnética, o disquete, o disco ótico ou qualquer outro”. 

Ainda que reconheçamos o papel importante da avaliação para a “racionalização dos arquivos 

e eficiência administrativa, bem como para a preservação do patrimônio documental”, nesta 

dissertação procuramos explorar os aspectos mais relevantes no que diz respeito à preservação 

dos programas televisivos brasileiros em formato digital produzidos e sob custódia da TV 
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País. Outro aspecto que destaca a preservação como um elemento importante no campo da 

arquivística é ressaltado por Silva (2008, p. 76), a saber, que:  

 

O pressuposto de que a preservação é componente indissociável do fazer e 

do pensar arquivísticos deriva da idéia de que somente é possível classificar, 

avaliar, organizar, descrever, recuperar, disseminar e dar acesso à 

informação arquivística que esteja registrada e preservada em algum suporte 

material (SILVA, 2008, p. 76). 
 

Em relação à preservação de documentos digitais Sayão (2007a, p. 183) entende que 

“o maior problema é que a tecnologia digital, em comparação com a impressão tradicional, é 

um suporte extremamente frágil e instável. A longevidade dos materiais digitais está 

ameaçada pela vida curta das mídias digitais”.  

Portanto, o propósito de combinar a tarefa de produzir informação em meio digital 

com a responsabilidade de preservá-la se torna cada vez mais um trabalho complexo, pois 

conforme Conway (2001, p. 12) “[...] a nossa capacidade de registrar informações aumentou 

exponencialmente ao longo do tempo, enquanto que a longevidade dos meios utilizados para 

armazená-los decresceu de modo equivalente”. 

Diante desse cenário, pesquisas em preservação ganham cada vez mais visibilidade e 

importância no mundo contemporâneo, pois contribuem para se aprofundar mais nas questões 

sobre longevidade e disponibilidade desses programas televisivos em formato digital para as 

futuras gerações, principalmente quando a preservação é concebida e implementada por meio 

de um planejamento estratégico, o que reforça ainda mais o interesse de pesquisar esse 

método adotado pela TV País.  

A preservação da informação compreende técnicas e conhecimentos que objetivam 

garantir acesso, uso e manutenção da informação. O armazenamento da informação em 

mídias digitais coloca-nos diante do desafio de preservar os registros nesse novo tipo de 

suporte. Para Cook (2000, p. 13 apud SILVA, 2008, p. 100) “O foco da preservação desloca-

se dos reparos, da conservação ou da guarda do meio físico (suporte), para a migração 

contínua dos virtual records and virtual fonds e para novos programas e aplicativos”.    

Segundo, ainda, este autor: 

 

Os métodos tradicionais de preservação de documentos de arquivo baseado 

em padrões apropriados de restauração, armazenagem e uso dos suportes 

físicos tornam-se irrelevantes na medida em que os documentos devem 

migrar seus conteúdos muito antes da deterioração física de seus suportes 
(COOK, 1997b, p. 25 apud FONSECA, 2005, p. 62). 
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De acordo com Ferreira (2006), a preservação do documento digital pode ser 

designada por um conjunto de atividades ou procedimentos que visam a garantir o acesso 

contínuo à informação em formato digital. Além disso, essas ações buscam garantir que a 

informação em bits continue acessível, como também “com qualidades de autenticidade
6
 

suficientes para que possa ser interpretada no futuro recorrendo a uma plataforma tecnológica 

diferente da utilizada no momento da sua criação” (FERREIRA, 2006, p. 20). 

Seguindo o sentido oferecido por Hindle (2002, p. 142) planejamento significa “[...] a 

formulação sistemática de objetivos e ações alternativas, sobre a melhor ação. Também diz 

respeito a implicações futuras de decisões presentes”. Parece-nos claro que a preservação está 

intrinsecamente relacionada ao planejamento, ou seja, é a preservação que visa garantir o 

acesso às informações para futuras gerações. 

 

O tempo e o uso são devoradores de todas as coisas. A preservação, por ser 

necessariamente contínua, vincula-se hoje muito mais ao planejamento e às 

decisões e escolhas políticas do que a intervenções pontuais para a 

recuperação de danos nos acervos. A compreensão disso faz a diferença 

naquilo que se entende e se pretende como preservação. A preservação está 

muito mais próxima dos que tomam as decisões, promovem as políticas e 

disputam os orçamentos do que daqueles que intervêm nos acervos (SILVA, 

2008, p. 243). 
 

Nesse cenário, o planejamento de preservação do documento digital é apresentado 

como uma atividade premente para assegurar a acessibilidade e manutenção da informação. 

Tal atividade requer continuidade e recursos orçamentários devido à necessidade de 

acompanhar o rápido desenvolvimento das tecnologias. Segundo Ogden (2001, p. 8-9) “[...] o 

planejamento efetivo de um programa de preservação exige a revisão dos vários sistemas e 

políticas empregadas com o objetivo de prevenir danos ao acervo,... na medida em que os 

acervos estão vulneráveis à deterioração futura e aos danos ou perdas repentinos.”  

Lavoie (2005, p. 44 apud SILVA, 2008, p. 86) considera que “os processos técnicos 

deverão estar concatenados com os processos econômicos no controle e organização dos 

recursos necessários para alcançar os objetivos da preservação”. Isso significa que a 

preservação do documento digital sempre será uma atividade de alto custo para as 

organizações.  

                                                           
6
 Autenticidade: qualidade de um documento ser o que diz ser, independente de se tratar de minuta, 

original ou cópia, e que é livre de adulterações ou qualquer outro tipo de corrupção (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2004, p. 3). 
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O meio em que a informação é registrada vem se tornando cada vez mais 

sofisticada e funcional, mas também mais frágil e dependente da tecnologia. 

Por isso, o horizonte de tempo da preservação encolhe. Isto significa que a 

preservação estará em todos os lugares da administração e exigirá mais 

orçamentos. Assim, é razoável imaginar a preservação transformando-se em 

algo como uma pequena indústria sustentada por um pequeno grupo de 

pessoas altamente treinado. Muitas organizações, instituições, empresas e 

indivíduos passarão a se ver como responsáveis pelos processos de 

preservação (LAVOIE, 2005, p. 49-50 apud SILVA, 2008, p. 88). 
 

Portanto, a preservação do documento digital é um desafio técnico e organizacional 

que deve ser desenvolvido permanentemente. Dessa forma, um dos pressupostos da pesquisa 

é o de que seja qual for o tipo de documento digital a ser preservado, a concepção e a 

implementação de um planejamento é fundamental para a sua preservação a longo prazo. 

 

Tecnologias e organizações afetam-se mutuamente de diferentes maneiras, 

dependendo em grande parte das características específicas das tecnologias 

escolhidas e de como as organizações decidem pela sua adoção... Comprar 

simplesmente uma solução tecnológica não trará implicações de longo 

alcance para uma organização...Entretanto, a preservação no universo digital 

torna-se um importante êxito organizacional (CONWAY, 2001, p. 20). 
 

 Por outro lado, vale destacar a importância da aplicação dos metadados para 

preservação e acesso à informação em meio digital. Sayão (2010a, p. 8) recorre ao NISO-

National Information Standard Organization (2004, p. 1, tradução nossa) para apresentar uma 

definição expansiva do que se entende por metadados, ou seja, “é a informação estruturada 

que descreve, explica, localiza, ou possibilita que um recurso informacional seja fácil de 

recuperar, usar ou gerenciar”. Seguindo esse sentido, Borba (2009, p. 58) entende que os 

metadados são:  

 

Informações descritivas extraídas sobre determinado documento, tais como 

identificação, descrição e localização. Apesar da larga utilização dos 

metadados em serviços de informação e em outros campos atuados pela 

informática, ainda não se pode falar em uma definição universal para o 

termo. 

 

 Para Sayão (2010a, p. 8) “[...] a mutabilidade dos objetos digitais tem impacto 

significante na fixação e na manutenção de sua aparência e da sua usabilidade; mesmo as 

ações de preservação podem alterar a forma e a função de um objeto digital”. Na essência, 

isso significa que as mudanças que incidem nos objetos digitais necessitam que estejam 
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acompanhadas de informações que documentam as suas características técnicas e seu 

histórico de alterações.  

 Para tal, essas informações são estruturadas na forma de metadados, compondo o que 

chamamos de metadados de preservação que “[...] podem ser definidos, de uma forma simples 

e direta, como a informação que apóia e documenta a preservação de longo prazo de materiais 

digitais” (SAYÂO, 2010a, p. 10).    

 Os metadados descritivos são por sua vez os que viabilizam o acesso à informação, 

pois “a função principal dos metadados é descrever o recurso ou objeto informacional de 

modo a permitir sua identificação, localização, recuperação, manipulação e uso” (CAMPOS, 

2007, p. 21). Dessa forma, os metadados categorizados como descritivos, segundo Gilliland-

Swetland (1997, apud BORBA, 2009, p. 59), são empregados para “os registros de 

catalogação, o auxílio para a procura de informação, os indexes especializados, a utilização de 

hiperlinks entre recursos e anotações”. 

 A preservação dos programas televisivos em formato digital objetiva manter, de forma 

contínua, a integridade dos registros de imagens com altas resoluções (quantidade total de 

pixels que a imagem comporta) e som que determinam a qualidade de sua exibição e 

constituem o patrimônio televisivo digital a ser acessível para as futuras gerações.  

Portanto, tal integridade contínua exige um gerenciamento de preservação que suporte 

o problema da vulnerabilidade e da obsolescência das tecnologias digitais presentes no mundo 

dos arquivos televisivos. Vale ressaltar que não só a mídia digital deverá ser o motivo de 

cuidados e estratégias de preservação, mas também os sistemas e dispositivos tecnológicos 

que lhe são atrelados. 

 

O uso extraordinário de tecnologias digitais na captura, na pós-produção e na 

distribuição levanta novas questões com relação ao fluxo de trabalho das 

produções, às responsabilidades organizacionais e aos modelos de 

negócios... Se um único filme digital gera mais de dois petabytes de 

informações digitais – o equivalente a quase meio milhão de DVD’s -, as 

decisões sobre quais materiais guardar, quais preservar e quais ações de 

gerenciamento de risco necessárias antes da determinação da migração 

trazem novas pressões sobre esse gerenciamento (SCIENCE AND 

TECHNOLOGY COUNCIL, 2009, p. 1). 
 

No caso da preservação dos programas televisivos brasileiros em formato digital 

implementada por meio do planejamento estratégico surgem considerações acerca desse 

procedimento que vem sendo adotado pela TV País. Esse método contempla questões 

fundamentais de “[...] como lidar com a complexidade, trabalhar com a incerteza e fazer as 
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escolhas necessárias” para alcançar os objetivos exigidos de um planejamento eficiente 

(PORTO, 2007, p. 5). 

Bryson (1989 apud BARBALHO, 1997, p. 31) complementa afirmando ser o 

planejamento estratégico “a condução disciplinada de esforços para produzir decisões e ações 

fundamentais para conduzir a organização aonde ela deseja chegar”. 

Segundo Sayão (2006)  

 

[...] a nossa compulsão em produzir informações digitais é infinitamente 

maior do que a nossa capacidade de garantir acesso a ela, e não há em 

contrapartida estratégias consolidadas para garantir acesso de longo prazo às 

informações de valor contínuo. 

 

 

 Diante do exposto, a TV País propôs adotar estas “estratégias consolidadas” a fim de 

estabelecer a adequada preservação dos seus programas, o que remete a outros dois 

pressupostos complementares e mais específicos para a pesquisa, ou seja, o de que o 

planejamento estratégico representa um diferencial em termos de direcionar para um caminho 

que ofereça menos riscos de falha no gerenciamento da preservação dos programas televisivos 

em formato digital, e o de que tal planejamento é um método para identificar prioridades e 

tomar decisões coerentes para preservar a longo prazo os programas televisivos em formato 

digital. 

 Em relação à metodologia, a presente dissertação utilizou um estudo de caso com 

pesquisa exploratória que empregou como foco principal de seu campo empírico uma unidade 

de análise. Segundo Calazans (2007, p. 48) a unidade de análise pode ser “[...] individual, um 

evento (processo, mudança organizacional) ou uma organização ou uma área organizacional”, 

como também representa “[...] indivíduos, grupos, projetos, decisões, comportamentos, 

centros de resultados ou toda organização” (BUFONE, 2002, p. 6). Portanto, este estudo de 

caso teve como unidade de análise uma área organizacional da TV País, ou seja, o Arquivo de 

Conteúdo
7
 da TV País, setor responsável pela preservação dos programas em questão.  

 Uma pesquisa exploratória envolve “levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e a análise de exemplos 

que estimulem a compreensão” (GIL, 2002, p. 41 apud BORBA, 2009, p. 72).  

 A opção metodológica pelo “estudo de caso” nesta pesquisa encontra uma justificativa 

nas palavras de Yin. 

                                                           
7 Com o advento das novas tecnologias digitais de informação e comunicação criou-se um modismo de 

associar a palavra “conteúdo” para as informações produzidas e registradas em meios digitais. 
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Em resumo, o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real – 

tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 

internacionais e a maturação de setores econômicos (YIN, 2005, p. 20). 
 

Para o desenvolvimento desse estudo foram escolhidos métodos qualitativos para a 

coleta e análise dos dados. Foram utilizadas técnicas de pesquisa bibliográfica, entrevista, 

observação direta e análise documental, que subsidiou as interpretações realizadas no campo 

empírico, com o objetivo de aumentar o grau de eficácia e credibilidade da investigação.  

A dissertação está organizada em sete seções. Na primeira apresentamos uma 

introdução geral sobre as circunstâncias que motivaram a realização do trabalho e são 

definidas as questões da pesquisa, como também apresenta os marcos teórico e empírico, os 

objetivos, bem como os pressupostos e a metodologia que orientaram este estudo.  

Na segunda seção aprofundamos sobre os principais trajetos históricos da preservação, 

como também apresentamos os conceitos de preservação provenientes dos autores da área, 

descritos através da revisão da literatura.  Relacionamos as áreas da preservação e ciência da 

informação e de que forma elas mantêm interesses em comum. Apresentamos as principais 

estratégias adotadas para a preservação da informação em formato digital.  

Na terceira seção expomos um estudo sobre os metadados, fazendo uma análise 

específica sobre os metadados de preservação, como também apresentamos os padrões Dublin 

Core, Lista de Dados Mínimos da FIAT/IFTA e o MPEG-7. 

A quarta seção trata sobre os programas televisivos em formato digital e descreve 

algumas iniciativas internacionais contemporâneas de preservação de acervo audiovisual, 

como o Projeto Preservação Digital da Televisão Pública produzido pela Biblioteca do 

Congresso dos Estados Unidos (Library of Congress) e a publicação intitulada “O Dilema 

Digital” (The Digital Dilemma) da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos 

Estados Unidos. A quinta seção explora os conceitos e origens do planejamento, do 

planejamento estratégico, como também do planejamento de preservação. 

A sexta seção descreve a justificativa da metodologia adotada, isto é, o estudo de caso 

e pesquisa exploratória. Apresenta o caso Arquivo de Conteúdo da TV País, expondo os 

dados coletados e a entrevista que subsidiou o estudo.  

A sétima e última seção traz às considerações finais a respeito deste estudo com a 

abordagem retrospectiva e prospectiva final. Analisa os dados coletados do estudo de caso e 

recoloca a questão da pesquisa. Averigua, também, os pressupostos desta dissertação. 
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1.1 Limitações da Pesquisa 

 

A pesquisa tem como limitação maior a não autorização de expor o nome real da 

empresa. Por isso, tivemos que suprimir alguns dados para não comprometer a indicação de 

seu nome. Além disso, alguns documentos do Arquivo de Conteúdo não puderam ser 

apresentados, como por exemplo, o Projeto 80 mil horas que trata sobre a atual preservação 

do legado televisivo da empresa, como também não foi possível expor as fontes de referência 

de alguns dados. Neste caso, somente houve a liberação do Projeto de Digitalização
8
, 

elaborado em 2008. Este subsidiou a produção do Projeto 80 mil horas.  

Normalmente, as organizações da iniciativa privada não estão dispostas a divulgar 

como conduzem seus trabalhos estratégicos para evitarem o risco deles vazarem para outros 

participantes do mesmo setor. Por outro olhar, uma pesquisa acadêmica não apresenta riscos 

tão graves para a organização, pelo contrário, a pesquisa pode contribuir para o bom 

desempenho e êxito de suas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 O modelo do Projeto de Digitalização está descrito no item 6.2.1. 
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2 PRESERVAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

O uso intensificado das tecnologias de informação e comunicação (TIC) motivou 

profundas alterações na forma de como a informação passou a ser produzida digitalmente – 

com o recurso dos computadores, máquinas fotográficas, câmaras de vídeo digitais, etc. – e, 

na maioria das vezes, sem equivalente analógico.  

No primeiro momento, o alvo principal da sociedade residia na disponibilização e 

acesso rápido aos registros digitais, sem a preocupação com a garantia da proteção à 

informação entendida como um bem precioso. “É fato que, na era da informação digital, 

muita ênfase é dada à geração e/ou aquisição de material digital, em vez de manter a 

preservação e o acesso de longo prazo aos acervos eletrônicos existentes.” (ARELLANO, 

2008, p. 44).  

Porém, a necessidade de preservação da informação avançou e tomou dimensões 

inesperadas, notadamente, quando a humanidade se deu conta do risco que pairava sobre os 

acervos digitais ameaçados pela rápida obsolescência de formatos, suportes ou hardware e 

software, condicionando a informação em meio digital sob o problema de ela não mais existir. 

Dessa forma, os desafios suscitados pela preservação digital
9
 são distintos, em alguns 

aspectos, da preservação do documento analógico, como tipo de suporte e forma de acesso à 

informação. Assim sendo, tornou-se necessário definir conceitos, identificar problemas e 

ameaças, e delinear estratégias de atuação no âmbito da preservação de documento digital. Foi 

no mundo anglo-saxônico que surgiram os primeiros estudos e publicações sobre preservação 

digital. Paralelamente, as instituições dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, da Europa e da 

Oceania, sobretudo as universitárias, começaram a implementar os primeiros projetos de 

preservação digital. 

Nesta seção serão relatados os principais trajetos históricos da preservação, como 

também apresentará os conceitos de preservação provenientes de autores nacionais e 

estrangeiros descritos através da revisão da literatura realizada.  Relacionará os campos da 

preservação digital e ciência da informação e de que forma eles mantêm interesses em 

comum. E apresentará um estudo sobre as principais estratégias adotadas para a preservação 

do documento digital.  

 

                                                           
9
 Nos anos 1990, tornou-se comum o emprego do termo “preservação digital” para expressar, na 

verdade, a ”preservação de documentos digitais”. Para maiores detalhes, ver o item  2.2  Conceitos 

de Preservação. 
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2.1 Panorama histórico da preservação 

 

A recuperação física de monumentos arquitetônicos, obras de arte, livros e 

documentos surgiu da prática do artífice, com a função de reconstituir partes deterioradas na 

busca de restaurar ou recuperar. Seu desenvolvimento se deu em diferentes meios, com 

aplicações específicas, adequadas aos diferentes tipos de coleções de museus, bibliotecas e 

arquivos.  

 

Ao traçar sua trajetória, percebe-se que não há referências precisas sobre 

seus primórdios. Quando um ceramista grego refazia a alça de uma ânfora 

partida ou quando um monge retocava iluminarias medievais, a prática de 

restauração encontrava-se presente (FRONER, ROSADO, 2008, p. 4). 

 

Com as análises realizadas por Froner e Rosado (2008) podemos perceber que a 

atividade de restauração tornou-se mais especializada à medida que grandes coleções privadas 

e públicas foram se formando, adquirindo uma postura mais extensiva e organizada; 

constituindo-se, desta forma, enquanto um patrimônio financeiro; fatores esses determinantes 

na contratação de profissionais cada vez mais capacitados para manutenção desses acervos. 

Dessa forma, a atividade de preservação passou a desenvolver-se no século XIX, com 

a criação das grandes coleções públicas de museus e bibliotecas e a criação dos laboratórios 

de restauração e pesquisa. 

 

A partir do século XIX, quando as grandes coleções públicas – museus e 

bibliotecas – são formadas, os profissionais dessa área se vêem confrontados 

com uma nova responsabilidade perante os acervos. Nesse momento, a linha 

limítrofe que separava a criatividade do artista e a atitude do restaurador 

começa a ser mais bem demarcada: o respeito estético e pela originalidade 

da obra passa a ser uma bandeira de muitos agentes que trabalham com 

cultura material (FRONER, ROSADO, 2008, p. 4-5).  

 

 

Podemos observar que o saber interdisciplinar é concebido como um grande aliado 

para a preservação dos acervos e monumentos, ampliando, assim, a percepção de apoio em 

outras áreas, como as ciências física, química e biológica. A partir das pesquisas específicas 

conduzidas por cientistas que tratam dos princípios da degradação das estruturas materiais de 

obras e de documentos, foram mais consolidadas as ações preservacionistas com o 

conhecimento de outras áreas do saber, isto é, o desenvolvimento de uma cooperação 

interdisciplinar. 
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Desse modo, é importante explicitar o que significa interdisciplinaridade a partir de 

Berger (1972 apud POMBO, 2011), a saber: 

 

É a interação existente entre duas ou mais disciplinas. Esta interação pode ir 

desde a simples comunicação das idéias até a integração mútua dos conceitos 

diretivos, da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos 

procedimentos, dos dados e da organização da investigação e do ensino 

correspondentes. Um grupo interdisciplinar compõe-se de pessoas que 

receberam formação nos diferentes domínios do conhecimento (disciplinas), 

tendo cada um conceitos, métodos, dados e temas próprios.  

 

 

De acordo com Beck (2006), o surgimento do conceito de preservação documental 

pode estar relacionado à criação, em 1895, do Instituto Internacional de Documentação (IIB), 

por Paul Otlet
10

 e La Fontaine, "com o propósito de estabelecer a compilação internacional da 

informação bibliográfica registrada.” (FONSECA, 2005, p. 14 apud BECK, 2006, p. 34). 

Beck (2006, p. 34) atribuiu a Paul Otlet o reconhecimento da importância da 

preservação, não como uma disciplina, mas como uma função dentro do processo de 

documentação, devido sua obra intitulada Traité de Documentatión, publicada em 1934, que 

defende a ciência da bibliografia como a ciência cujo objeto de estudo é comum a todas as 

questões relacionadas aos diferentes tipos de documentos como produção, manufatura física, 

distribuição, inventário, estatística, preservação e uso de documentos bibliográficos.  

Portanto, Beck (2006, p. 34) afirma que “[...] naquele momento, Otlet instituiu os 

princípios deste novo modo de pensar e fazer a preservação documental”, e vale salientar que 

Otlet foi um dos precursores da ciência da informação, sendo um pioneiro europeu em estudos 

importantes para o campo da documentação. 

Verificamos então a importância da atividade de preservação devido à questão do 

armazenamento e acesso à informação bibliográfica. Contudo, pelo trajeto histórico, as 

intervenções de preservação incidiam também em diversas fontes documentais e culturais, 

como, por exemplo, acervos arquivísticos, monumentos arquitetônicos e artefatos de museu.  

Em uma corrente historicista do século XX, Froner e Rosado (2008, p. 8) a partir de Levin 

(1991) apresentam o início de uma a formalização e um reconhecimento de cientificidade na 

atividade de preservação. 

 

                                                           
10 Paul Otlet (1868-1944) junto com o prêmio Nobel da Paz de 1913, Henry la Fontaine deu ao mundo, 

no período anterior a primeira guerra, diversas organizações para disseminação do conhecimento: o 

Instituto Internacional de Bibliografia (1895), uma biblioteca internacional e sociedades e 

associações para montar um rede de conhecimento mundial (BARRETO, 2008, p. 6). 
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Em outubro de 1930, duzentos diretores de museus, historiadores da arte e 

cientistas reuniram-se em Roma para uma conferência internacional. Sob os 

auspícios do Escritório Internacional de Museus da Liga das Nações, esta 

conferência propôs o estabelecimento de estudos dos métodos científicos 

para o exame e a preservação de objetos, monumentos e sítios 

arqueológicos, históricos e artísticos... A Ciência a serviço da arte foi 

reconhecida e os primórdios da conservação moderna – pautada por estudos 

laboratoriais e pelo conhecimento dos materiais e das tecnologias 

construtivas – acabara de nascer (LEVIN, 1991 apud FRONER, ROSADO, 

2008, p. 8, grifo nosso). 

 

Segundo Beck (2006, p. 35) com a conferência do Escritório Internacional de Museus 

da Liga das Nações em 1930, a atividade de preservação, a partir de então, “[...] passou a ser 

estabelecida formalmente, como uma disciplina de natureza científica”, assumindo também 

um caráter interdisciplinar. Nestas circunstâncias, Silva (2004, p. 54-55) considera que: 

 

A preservação, entendida como uma das funções arquivísticas ou 

biblioteconômicas, e parte integrante e indissociável da gestão da 

informação, é, também, por natureza, interdisciplinar. E o profissional da 

informação, o arquivista, o bibliotecário, o documentalista, o gestor da 

informação, ou como quer que se chame, terá a sua atuação, para preservar a 

informação, condicionada por uma intervenção necessariamente 

interdisciplinar. É assim que este profissional privilegia a preservação da 

informação em relação à preservação do suporte original. A atual 

diversidade dos suportes e da proliferação dos meios de produção, controle, 

armazenamento e distribuição da informação implicam a ampliação 

proporcional do conhecimento, do desempenho e da participação efetiva do 

profissional da informação. 

 

No ano de 1966, uma inundação do Rio Arno, na cidade de Florença (Itália), causou 

um desastre de enormes proporções, atingindo museus, arquivos e bibliotecas, o que acarretou 

a reunião de restauradores e cientistas em torno de projetos de restauração, e de pesquisas 

diversas. As técnicas e maneiras de secagem e restauração de livros e documentos, entre 

outras, e o reconhecimento da necessidade de políticas de prevenção e de planos de resgate de 

acervos em situações de desastre surgiram de reflexões a partir deste evento. O desastre foi 

considerado o responsável pelo nascimento da moderna preservação de documentos.  

 

[...] os restauradores começam a vislumbrar a necessidade de tratamento para 

aplicação em massa. A diversidade dos acervos atingidos e o volume de 

documentos danificados passam a exigir não apenas dedicação exclusiva, 

intensa, rotineira dos restauradores/conservadores, mas postura e 

conhecimento interdisciplinares. Naquele momento, restauração/conservação 

busca respaldo técnico e científico na química, na biologia, na engenharia 

dos materiais. Preocupa-se com aspectos filosóficos, éticos, históricos. De 

um lado, surgem os cientistas da conservação e os centros de pesquisa 

específicos e, de outro, uma nova ordem de preocupações com a restauração, 
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que passaria a focalizar não só a unidade documental, mas, principalmente, o 

conjunto dos acervos (SILVA 1998, p. 8, grifo nosso). 

 

 Nesse caso, houve mudanças profundas concernentes às intervenções de preservação, 

onde se priorizavam itens específicos para salvaguardar, agora se focaliza o acervo como um 

todo. Apresenta-se, então, uma nova visão sobre a política de preservação que evoluiu a partir 

da década de 1980, quando já podiam ser observadas mudanças de mentalidade nessa área, de 

forma que sobrevieram formulações para o que chamamos hoje de “conservação preventiva”, 

originando assim um novo marco na preservação. 

 

A conservação preventiva é um velho conceito no mundo dos museus, mas 

só nos últimos 10 anos que ela começou a se tornar reconhecida e 

organizada. Ela requer uma mudança profunda de mentalidade. Onde ontem 

se viam objetos, hoje devem ser vistas coleções. Onde se viam depósitos 

devem ser vistos edifícios. Onde se pensava em dias, agora se deve pensar 

em anos. Onde se via uma pessoa, devem ser vistas equipes. Onde se via 

uma despesa de curto prazo, se deve ver um investimento de longo prazo. 

Onde se mostram ações cotidianas, devem ser vistos programas e 

prioridades. A conservação preventiva significa assegurar a sobrevida das 

coleções (GUICHEN, 1995, p. 2 apud BECK, 2006, p. 2). 

 

 

Torna-se mais evidente então que o próprio objeto da preservação não é mais o 

artefato histórico, mas sim os conjuntos de acervos. A preservação passa a assumir um novo 

conceito, com o fortalecimento de uma consciência política que envolve ações planejadas que 

contribuem para a permanência das coleções.   

Na essência, a conservação preventiva pode ser entendida como procedimentos que 

visa a retardar o início da degradação dos materiais, no qual implica em ações abrangentes 

direcionadas ao tratamento de massa dos acervos, com a característica central que este 

tratamento deve ser contínuo, e, para tanto, ocorrerá constantemente a necessidade de 

provisão de recursos financeiros.  

 

A essência do gerenciamento de preservação está na alocação de recursos. 

Pessoas, fundos e materiais devem ser requeridos, organizados e postos em 

operação para assegurar que será dada proteção adequada às fontes de 

informação. A Preservação preocupa-se com os objetos propriamente ditos e 

com a evidência - que Michael Buckland (1991) chama de ‘informação 

enquanto coisa’ - embutida no conteúdo intelectual dos objetos. 

Investimentos eficazes em processos de preservação não podem ser adotados 

sem um compromisso com a obtenção de resultados ideais. O gerenciamento 

de preservação compreende todas as políticas, procedimentos e processos 

que, juntos, evitam a deterioração ulterior do material de que são compostos 

os objetos, prorrogam a informação que contêm e intensificam sua 

importância funcional. A distinção entre a importância do conteúdo e a 
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importância do artefato está no centro vital de um processo de tomada de 

decisão que, por si só, é fundamental para um gerenciamento eficaz 
(CONWAY, 2001, p. 14). 
 

 Dentro desta nova perspectiva, as atividades de preservação ampliam-se através da 

interlocução interdisciplinar, para assim atuar em múltiplas ações, em diferentes planos de 

prioridades numa base de gerenciamento de preservação, com políticas muito bem definidas.  

 Para Conway (2001) a obtenção de resultados ideais não pode ser alcançada sem 

investimentos eficazes em processos de preservação. O autor aborda ainda que gerenciamento 

de preservação compreende todas as políticas de preservação, procedimentos e processos que 

evitam a deterioração imediata dos materiais de que são compostos os suportes, acarretando 

longevidade à informação de forma que fique acessível a longo prazo. 

 

A distinção entre a importância do conteúdo (normalmente, texto ou 

ilustração) e a importância do artefato está no centro vital de um processo de 

tomada de decisão que, por si só, é fundamental para um gerenciamento 

eficaz. Gerenciamento de preservação envolve um progressivo processo 

reiterativo de planejamento e implementação de atividades de preservação 

(mantendo, por exemplo, um ambiente estável, seguro e livre de perigos, 

assegurando ação imediata em casos de desastres e elaborando um programa 

básico de manutenção do nível das coleções) e renovação das atividades, 

empreendendo tratamentos de conservação, substituindo o conteúdo do 

acervo da biblioteca ou microfilmando-o, por exemplo. (CONWAY, 2001, 

p. 14). 

 

Na década de 1990, a importância de colocar em prática o gerenciamento de 

preservação ocasionou produção de manuais específicos relacionados à conservação 

preventiva em biblioteca e arquivos, como, por exemplo, o Projeto Interinstitucional 

Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos - CPBA, organizado por Ingrid Beck e 

Solange Zúñiga, e divulgado no Brasil, tendo como objetivo atingir  diretamente profissionais 

sem noção ou formação específica, mas que atuavam efetivamente nas coleções, de modo a  

capacitá-los e conduzi-los de acordo com os princípios já sedimentados na área de 

preservação.  

Palestras, cursos de formação e manuais divulgados na internet foram ocorrendo. 

Todas essas medidas para a multiplicação de agentes formadores e atuantes na conservação 

preventiva tornaram-se extremamente relevantes, pois evita cada vez mais a carência de 

conhecimento e as práticas inadequadas em preservação. 

 

O maior obstáculo para o desenvolvimento e a administração dos programas 

de preservação é a carência, não de dinheiro, mas de conhecimento. As 
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restrições financeiras são sérias e ainda se tornarão maiores; mas, até que a 

batalha da preservação chegue ao ponto no qual a maioria saiba o que 

conviria ser feito, e como deveria ser feito, a carência de recursos para a 

realização dos programas, em uma escala apropriada às necessidades, não 

chega a ser terrivelmente significante (DARLING, 1981, p. 185 apud 

CONWAY, 2001, p. 15). 

 

De toda maneira, para que a preservação seja uma atividade economicamente 

sustentável, é necessário que exista uma cooperação entre todos os elementos envolvidos, seja 

pela alocação de recursos, conhecimentos e experiências, seja pela divisão de diferentes 

responsabilidades, seja ainda pela eliminação de redundâncias, evitando assim esforços 

desnecessários. 

 

2.1.1 Origens e revisão de literatura da preservação digital  

 

 O fim da II Guerra Mundial inicia o primeiro grande impulso para o desenvolvimento 

da tecnologia da computação. Conforme Santos (2005), o uso de computadores pelo governo 

(além da utilização militar), negócios e indústrias decolou lentamente, porém em algumas 

áreas específicas. “Processar cheques de pagamento, controle de inventario e informação de 

pessoal foram os primeiros propósitos para os quais os computadores foram utilizados.” 

(SANTOS, 2005, p. 20). 

 Segundo Fishbein (1984 apud THOMAZ, 2005, pg. 11) o tema sobre os desafios dos 

documentos processados em computador para os arquivistas teria sido abordado pela primeira 

vez em 1964, no International Congress on Archives em Paris, França.  Mas, foi na década de 

1970  que o assunto começou a ser tratado em vários congressos e conferências internacionais 

de arquivistas.  

Considera-se que o marco inicial das discussões sobre esse tema, iniciou-se com o 

relatório preparado pelo professor Robert Henri Bautier para o International Council on 

Archives - ICA, apresentado na Conférence Internationale de la Table Ronde des Archives - 

CITRA, realizada em Bonn, Alemanha, em 1971. Segundo Fishbein (1984 apud THOMAZ, 

pg.11-12), Bautier havia sido designado a pesquisar o uso das técnicas computacionais em 

arquivos e chegou às seguintes conclusões: 

 

O crescimento no uso das técnicas de computação pelos arquivos no final 

dos anos 1960; o crescimento da quantidade de pesquisadores, utilizando os 

computadores para processar seus dados no período de 1965-1971, levando 

ao aumento da demanda por documentos digitais na administração pública; e 

a eliminação de documentos em suporte digital por parte de algumas 
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instituições no mesmo período sem a intervenção de arquivistas em função 

de três fatores básicos:1) falta de conhecimento sobre computação; 2) 

escassez de recursos para preservação do acervo e 3) obstáculos legais para o 

recolhimento desse tipo de documento. 

 

Segundo Thomaz (2005, p. 12), “no International Congress on Archives em 

Washington, Estados Unidos, em 1976, a palestra de Lionel Bell destacou, pela primeira vez, 

os problemas da relação arquivistas/profissionais da computação”. Por essa altura, percebeu-

se, de forma preliminar, a questão da necessidade da cooperação interdisciplinar para a 

preservação de documentos digitais. 

 

Segundo Bell (1979), os arquivistas consideravam o ambiente dos 

computadores demasiadamente técnico e hermético e reclamavam da 

dificuldade dos profissionais da computação em reconhecer o valor 

arquivístico do documento eletrônico. Nesse sentido, o autor defendeu a 

idéia tanto da inclusão de profissionais da computação junto aos arquivos 

quanto do aperfeiçoamento do conhecimento de ambos os profissionais no 

que se refere aos arquivos e computadores (THOMAZ, 2005, p. 12-13). 

 

Na década de 1980, o tema da preservação de documentos digitais começa a ter mais 

ênfase e pela primeira vez, em 1988, o International Congress on Archives é dedicado 

inteiramente aos novos materiais arquivísticos. Esse congresso foi marcado pela discussão 

sobre a definição, preservação e aplicação dos princípios e práticas arquivísticas aos novos 

materiais.  

De acordo com Thomaz (2005), os anos 1990 do século XX, foram os mais 

importantes para a investigação da gestão e preservação dos documentos digitais como novos 

campos de estudos e caracterizam-se tanto pela riqueza literária como também pela 

profundidade das discussões no âmbito da preservação digital. Segundo a autora, as variações 

terminológicas da época culminaram em termos consagrados pela literatura mundial 

contemporânea, tais como “electronic records management, electronic recordkeeping e 

digital preservation” (THOMAZ, 2005, p. 14, grifo nosso). 

 A década de 1990 é marcada pela proliferação de publicações de projetos e programas 

de preservação digital dos quais resultaram em relatórios, manuais e recomendações que 

resultaram em um grande contributo para a investigação nessa área. Dentre eles, destacou-se o 

relatório Preservation in the digital world elaborado por Paul Conway para a Commission on 

Preservation and Access – CPA, em 1996
11

.  

                                                           
11  Em 1997, no Brasil, através da cooperação interinstitucional do Projeto Conservação Preventiva em 

Bibliotecas e Arquivos, CPBA, em parceria com o CLIR- Council on Library and Information 
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Conway (1996) procurou centralizar os conceitos e princípios da preservação no 

crescente contexto da informação digital. O autor também considerou a questão do 

gerenciamento e planejamento para a preservação a partir de duas perspectivas: os contextos 

tecnológicos e as prioridades para a ação; indicando similaridades e diferenças entre a prática 

atual e as necessidades futuras. 

  Em 1990, Katharine Gavrel preparou um estudo sobre o documento digital para o 

Record and Archives Management Program – RAMP da UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)
 12

. Segundo Gavrel, apesar de coletar e 

armazenar informações, o uso de computadores permanecia nas mãos dos especialistas devido 

ao conhecimento técnico necessário à programação da máquina.  

O usuário da informação não era consultado sobre suas necessidades, e as áreas 

relativas à programação dos computadores desenvolviam-se independentemente do 

gerenciamento do profissional de arquivo. Dessa forma, a informação criada pelos 

computadores não era vista como um arquivo, mas como um dado. Portanto, a separação era 

bem distinta. (GAVREL, 1990). 

 Terry Cook, em 1991, avança sobre o tema com o artigo Easy to byte, harder to chew. O 

autor separou os documentos processados por computador em duas gerações: a primeira  

engloba os documentos legíveis por máquina (machine readable records), produzidos até 

meados dos anos 1980. A segunda geração, por sua vez, consiste nos documentos mais atuais, 

produzidos em ambiente digital que requerem “software de gerenciamento de banco de dados, 

funções hipermídia, documentos virtuais compostos e telecomunicações avançadas” 

(THOMAZ, 2005, p. 16).  

No artigo citado, Cook (1991) expressa uma preocupação em relação à capacidade dos 

arquivistas de enfrentar a alta complexidade da tecnologia digital. Na essência, a reação dos 

arquivistas com as mudanças em curso não correspondeu, no primeiro momento, com a 

amplitude das mesmas.  

 

Em setembro de 1991 foi realizado o Archives Course em Ottawa. Os  mais 

de vinte arquivistas representantes de todo o país que participaram, apenas 

                                                                                                                                                                                     
Resources (Conselho de Recursos em Biblioteconomia e Informação, que incorporou a antiga 

Commission on Preservation and Access), foi publicado uma versão em português do relatório de 

Paul Conway (CONWAY, 2001). 
12

   A Unesco contribui com estudos sobre a preservação do patrimônio digital  com a publicação, em          

2003, de dois documentos: Guidelines for the preservation of digital heritage e Charter on the 

Preservation of Digital Heritage. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf> 
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três tinham alguma experiência em lidar com os documentos eletrônicos
13

 

(todos do Arquivo Nacional do Canadá), mais três tinham acesso a um 

computador no trabalho, e um tinha computador pessoal em  casa. Esta 

defasagem profissional ocorre num momento em que praticamente todos os 

arquivistas reconhecem que os arquivos em computadores estão cada vez 

mais difundidos entre os arquivos de criação das organizações em que são 

responsáveis, e tais arquivos estão cada vez mais complexos, e que a 

garantia das antigas redes de segurança que existem para backups em papel é 

cada vez mais duvidosa ou até mesmo irrelevante. A falta de conhecimento 

ou oportunidade acerca dos documentos eletrônicos, então, é adicionada a 

culpa de saber que uma grande parte do nosso patrimônio documental está 

desaparecendo sem muita intervenção dos arquivistas (COOK, 1991, p. 203, 

tradução nossa). 

 

  Procurando convergir esforços, a CPA em aliança com The Research Libraries Group - 

RGL -  formaram a Task Force on Archiving of Digital Information - ArchTF (WATERS et 

al, 1996), e produziram em 1996 o relatório Preserving digital information bastante 

significativo para a área. O objetivo da Task Force foi investigar os meios de garantir o 

acesso, contínuo e indefinidamente, para o futuro dos registros armazenados em formato 

digital.  

Composta por colaboradores provenientes das indústrias, museus, arquivos, 

bibliotecas, editoras, sociedades acadêmicas, governo dos Estados Unidos e outras partes 

interessadas, a Task Force empenhou-se em apresentar os principais problemas 

(organizacional, tecnológico, legal, econômico, etc) concernentes à preservação digital, como 

também recomendar ações para enfrentar os limites da tecnologia digital. 

 O artigo de Terry Kuny produzido em 1998  The digital dark ages? The challenges in 

the preservation of eletronic information apresenta uma pergunta acerca das ameaças 

pressentidas, ou seja, a sociedade poderia se considerar em meio a uma Era Negra onde 

“muito do pouco que sabemos agora, muito do que está codificado e escrito eletronicamente 

será perdido para sempre?” (KUNY, 1998 apud THOMAZ, 2005, p. 17).  

Dessa forma, o autor propôs a estratégia da migração
14

 contínua dos registros digitais 

para novas mídias e novos formatos, como estratégia de preservação. A proposta de Kuny, 

nos dias atuais, tem sido aceita por diversas instituições que se preocupam com a longevidade 

de seus registros em meio digital, pois tal iniciativa pressupõe a desconcentração da questão 

da preservação do suporte e destaca a informação registrada nele como o principal elemento a 

ser preservado. 

                                                           
13 Na versão original do texto esse termo está escrito como electronic records. 
14

 Para maiores detalhes sobre a migração ver o item 2.4.2 Estratégia da Migração. 
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 No período de 1994 a 1997, os pesquisadores da Universidade de British Columbia – 

UBC desenvolveram, em parceria com Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um 

projeto de pesquisa denominado The Preservation of the Integrity of Electronic Records, mais 

conhecido como UBC Project. 

 Esse projeto tinha o objetivo de estabelecer padrões para criação de documentos digitais 

confiáveis e manter sua autenticidade. Com pesquisas iniciadas em 1999, o projeto 

InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems), 

dirigido pela professora e pesquisadora da área da arquivística Luciana Duranti, da UBA, 

utilizou-se da fundamentação teórica produzida pelo UBC Project para contemplar a 

preservação e autenticidade de documentos para guarda a longo prazo.  

O projeto dirigido por Duranti teve o objetivo de desenvolver o conhecimento teórico 

e metodológico essencial para a preservação permanente dos documentos gerados 

digitalmente e, com base nesse conhecimento, formular modelos de estratégias políticas e 

normas capazes de assegurar sua preservação (INTERPARES PROJECT, 1999). 

No Brasil, podemos considerar o reflexo dessas ações com a operacionalização da 

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos - CTDE criada em 1995 e reformulada pelo 

Conselho Nacional de Arquivo – CONARQ
15

 em 2002. A câmara é um grupo de trabalho 

interdisciplinar que tem por objetivo: 

 

[...] definir e apresentar ao Conselho Nacional de Arquivos normas, 

diretrizes, procedimentos técnicos e instrumentos legais sobre gestão 

arquivística e preservação dos documentos digitais, em conformidade com 

os padrões nacionais e internacionais . (CONARQ, 2011).  
 

 A partir de 2003, a CTDE deu início a publicações de uma série de instrumentos 

relacionados aos documentos digitais. Em relação ao campo da preservação, foi elaborado um 

documento intitulado “Carta para Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital” aprovado 

pelo CONARQ em 2004.  

A Carta tem o objetivo de conscientizar e ampliar a discussão sobre o “problema da 

instabilidade do legado digital, além de manifestar a necessidade de estabelecer políticas, 

estratégias e ações, que garantam a preservação a longo prazo e o acesso contínuo aos 

documentos arquivísticos digitais.” (RONDINELLI; ROCHA, 2006, p. 35-36). Apesar da 

                                                           
15 O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ é um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo 

Nacional do Ministério da Justiça, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos 

públicos e privados, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, bem como exercer 

orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo. 

(Disponível em: < http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm>) 
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iniciativa das publicações pela CTDE, podemos afirmar que a questão da preservação dos 

documentos digitais ainda se encontra na fase de sensibilização, tendo ainda que despontar 

para uma medida mais concreta por parte das instituições públicas brasileiras. 

 Como podemos observar, as iniciativas de preservação do documento digital partiram, 

de início, sobretudo, dos convênios entre arquivos, bibliotecas, universidades, instituições 

públicas do mundo anglo-saxônico, que também se estendem à Europa e à Oceania
16

. Além 

dos autores citados, assumiram principal destaque no âmbito internacional, os trabalhos de 

Jeff Rothenberg, Charles Dollar, Terry Sanders, Donald Waters, Brian Lavoie, entre outros.  

Ainda assim, e apesar de muitos dos aspectos da preservação digital terem começado a 

suscitar interesse nos anos de 1990, as investigações tendiam mais a focalizar os aspectos 

técnicos da preservação digital, enquanto outras pesquisas já começavam a revelar os aspectos 

organizacionais, políticos, legais e econômicos que poderiam ser mais complexos do que os 

aspectos técnicos.  

A primeira década do século XXI consolida as investigações iniciadas na década 

anterior, havendo uma alteração de foco: a preservação digital deixa de estar centrada em 

ações imediatas, como a preservação dos suportes, para se concentrar em ações a longo prazo 

e em infraestruturas técnicas e econômicas que assegurem a perenidade dos documentos 

digitais. Por essa altura, “a preservação passa a ser entendida como um processo contínuo e 

não mais uma atividade exercida em intervalos irregulares.” (LAVOIE, 2005, p. 46 apud 

SILVA, 2008, p. 87). Também assume destaque a investigação na área das estratégias de 

preservação digital e dos metadados de preservação. 

 Assim, a pesquisa na área da preservação digital deixa de estar tão direcionada nas 

possíveis soluções técnicas para a resolução dos problemas levantados pela especificidade dos 

documentos digitais (e pelos suportes que lhes são atrelados) para se concentrar em soluções 

que garantam a interoperabilidade
17

 e o acesso a sistemas cada vez mais emergentes 

vinculados aos repositórios digitais.  

De toda maneira, o debate atual referente à preservação digital tem apreciado questões 

sobre o conhecimento técnico-científico, a necessidade de investimento financeiro, 

infraestrutura e o papel social em assegurar a permanência de informações a futuras gerações, 

combinando esses aspectos com escolhas políticas apropriadas por parte das instituições.   

                                                           
16

 A Oceania destacou-se com a iniciativa Preserving Access for Digital Access - PADI - da National 

Library of Australia - NLA, lançado em janeiro de 1997. Disponível em: 

<http://www.nla.gov.au/padi/>. Acesso em: 01 nov. 2011. 
17 Interoperabilidade é a capacidade de um sistema ou dispositivo comunicar de forma transparente 

com outro sistema ou dispositivo (ARELLANO, 2008, p. 73). 
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Como não há a possibilidade do acaso na preservação dos registros 

produzidos em suporte ótico/magnético em formato digital, isto exige, do 

ponto de vista da preservação da informação, que se antecipe o risco da 

deterioração da informação registrada, o que pressupõe planejamento. Estas 

são medidas que devem ser assumidas de forma contínua e a longo prazo, o 

que demanda decisão política, conhecimento técnico-científico, rubricas 

orçamentárias permanentes, instituições públicas sólidas, combinados e 

fornidos em regimes políticos consolidados (SILVA, 2008, p. 79-80). 

 

 Contemporaneamente, é possível perceber, à luz da literatura, que o entendimento 

sobre a temática da preservação digital tem ido além das fronteiras das intervenções técnicas 

isoladas, e tem chegado a conclusões acerca da importância das estratégias, políticas e ações 

devidamente planejadas. Ainda sobre isso Silva (2004, p. 51) afirma que:  

 

Para prevenir é preciso prever. Para prever é necessário conhecer. A 

aplicação eficaz do conhecimento exige planejamento. Planejar requer 

atuação política. A preservação da informação é hoje um triedro que envolve 

atuação política, conhecimento científico e tecnologia. 

 

2.2 Conceitos de Preservação 

 

O conceito de preservação, desde seus primórdios históricos até os dias atuais, 

apresenta variações à medida que a área foi se desenvolvendo conforme as necessidades 

científicas, culturais e tecnológicas.  Isso engloba desde a intervenção restauradora da unidade 

do artefato, até as ações preventivas das grandes coleções. “Hoje, há um sofisticado conjunto 

de conhecimento técnico, equipamentos e materiais específicos para aplicação nas 

intervenções de preservação, conservação e restauração” (SILVA, 2008, p. 74). 

  Os termos “preservação, conservação e restauração” estão ainda muito longe de um 

consenso. Segundo Silva (1988, p.7) ainda configuram uma área com certo grau de 

nebulosidade entre os profissionais-conservadores, arquivistas, bibliotecários, museólogos, 

teóricos e cientistas.  

 Devido serem relativamente novos no mundo e no Brasil, existe uma mistura de 

significados desses termos na língua espanhola, inglesa e francesa, conforme  relata Ward 

(1992, p. 67 apud SILVA, 2008, p.74). Conservación (em Espanhol) corresponde a 

conservation/preservation (no Inglês) e a conservation (em Francês). Já o especialista en 

conservación (em Espanhol) tem como correspondente (em Inglês) conservator/conservation 

scientist, ou professionnel de la conservation (em Francês). Um conservator atua tanto na 

conservação, como na preservação, e o restorer, apenas na restauração.  
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 Silva (1998, p. 9) apresentou o conceito de preservação como:  

 

Toda ação que se destina a salvaguardar ou a recuperar as condições físicas e 

proporcionar permanência aos materiais dos suportes que contêm a 

informação. É o guarda-chuva, sob o qual se abrigam a conservação, a 

restauração e a conservação preventiva. À preservação cabe ainda a 

responsabilidade de determinar as escolhas mais adequadas de reformação 

de suporte para a transferência da informação. 

 

 A preservação é definida pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 135) como a “prevenção da deterioração e danos em 

documentos, por meio do adequado controle ambiental e/ou tratamento físico ou químico”. 

Silva (2008, p. 75) considerou que este significado só abrange o “tratamento físico e químico” 

como um meio de prevenção a danos de documentos de arquivo, porém está centrado nos 

princípios da conservação-restauração, afastando-se do sentido mais amplo e moderno da 

preservação, que consiste em um conjunto de decisões estratégicas que envolvem escolhas 

políticas e tecnológicas.  

 Outros autores, entretanto, adotam o binômio dos termos conservação/preservação. 

Como caso semelhante, o Glossary of Word heritage terms da UNESCO (1997) se exime de 

conceituar os termos, afirmando que as palavras são usadas de forma intercambiadas, 

incluindo as palavras salvaguarda e proteção como alternativas. 

Para Conway (2001), há épocas atrás, os defensores da proteção de artefatos culturais 

(livros, fontes documentais e objetos de museus) aproveitaram os termos conservação e 

preservação como se tivessem o mesmo significado.  

 

Hoje, preservação é uma palavra que envolve inúmeras políticas e opções de 

ação, incluindo tratamentos de conservação. Preservação é a aquisição, 

organização e distribuição de recursos a fim de que venham a impedir 

posterior deterioração ou renovar a possibilidade de utilização de um seleto 

grupo de materiais (CONWAY, 2001, p. 14). 

 

Na essência, “como grande parte da literatura é de origem norte-americana, é possível 

que os problemas de interpretação se tenham alastrado em função das traduções dos termos 

conservation e preservation” (THOMAZ, 2004, p. 108). No Brasil, por influência dos 

Estados Unidos, alguns autores adotam o termo preservação como um significado abrangente, 

ou seja, abarcando os demais processos de tratamento do acervo.  

Corroborando com esse entendimento, Silva (1998, p. 9) afirma que são abrigadas 

pelo conceito maior de preservação a conservação e a restauração que, por sua vez, são 
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intervenções na estrutura dos materiais. “A conservação é um conjunto de procedimentos que 

tem o objetivo de melhorar o estado físico do suporte, aumentar sua permanência e prolongar-

lhe a vida útil”. E a restauração significa “um conjunto de procedimentos que visa recuperar o 

mais próximo possível, o estado original de uma obra ou documento”.  

Segundo Wilson (2000, p. 3) as definições para o termo preservação estão envolvidas 

em três elementos, a saber: “[...] a defesa para a preservação da coleção, a estabilização 

controles ambientais e condições de armazenamento, e implementação de atividades de 

preservação por pessoal especializado e treinado”.  

Wilson sugere um intercâmbio de conhecimento entre bibliotecas, arquivos e outras 

instituições com interesses semelhantes, ou seja, em preservar seus acervos. Visto que, 

segundo o autor, essa atitude poderá evitar a duplicação e maximização de esforços, gerando 

assim mais benefícios orçamentários para as atividades de preservação.  

 Helen Forde (1999) em seu artigo cita que a “preservação é um processo para ser 

gerenciado, não um problema para ser resolvido”.  Com essa frase, Forde enfatiza a 

importância de ampliar medidas estratégicas de preservação como necessidade crucial de sua 

integração com outras atividades em qualquer arquivo. A autora ainda faz um alerta que sem 

isso não será possível qualquer acesso à informação.  

Nesse contexto, Forde (1999) define preservação para arquivos como: 

 

A totalidade dos processos e operações envolvidas na estabilidade e proteção 

contra a deterioração e dano do documento, e no tratamento dos documentos 

danificados ou deteriorados. Preservação também pode incluir a 

transferência de informação para outro suporte (FORDE, 1999, p. 21, 

tadução nossa).  

 

 

A partir dos anos 1990, tornou-se comum o emprego do termo “preservação digital” 

para expressar, na verdade, a “preservação de documentos digitais”. Assim, várias definições 

de preservação digital têm sido expostas:  

 
Planejamento, alocação de recursos e aplicação de métodos de preservação e 

tecnologias necessárias para que a informação digital de valor contínuo
18

 

                                                           
18

 Hedestrom  opta pela expressão “valor contínuo” ao invés “valor permanente” para evitar, a partir 

de James O’Toole, o absolutismo e idealismo que o termo permanente envolve. Em seu artigo 

publicado pela The Society of American Archivist no ano de 2000, O’Toole observa o sentido que se 

faz com a idéia de permanente como visando o infinito, e conduzindo à falsa sensação do seguro. “A 

idéia de permanência, como é compreendida pelos arquivistas, tem mudado consideravelmente, 

passando de um inatingível desejo de ser entendida como sendo de uma importância absoluta nos 
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permaneça acessível e utilizável a longo prazo. A preservação digital aplica-

se a documento nascido-digitais quanto a documentos convertidos do 

formato analógico para o digital (HEDSTROM, 1997/1998, tradução nossa). 

 
Conjunto de políticas, estratégias e ações que asseguram o acesso aos 

documentos digitalizados ou nascido-digitais, independentemente dos 

desafios colocados pela deterioração dos suportes e pela obsolescência 

tecnológica. O objetivo da preservação digital é, pois, a recuperação exata de 

documentos digitais autênticos ao longo do tempo (ALA, 2007, tradução 

nossa). 

 
A preservação digital consiste na capacidade de garantir que a informação 

digital permanece acessível, interpretável e autêntica na presença de uma 

plataforma tecnológica diferente daquela que fora inicialmente utilizada no 

momento da sua criação (FERREIRA, 2009, p. 13-14). 

 
Conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar as mudanças 

tecnológicas e a fragilidade dos suportes, garantindo o acesso e a 

interpretação de documentos digitais pelo tempo que for necessário 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO, 2010, p. 19). 

 

 

Para Hedestrom (1997/1998) o papel fundamental das bibliotecas e arquivos é garantir 

a acessibilidade da informação em meio digital de valor contínuo. Segundo a autora, a 

preservação digital permanece em grande parte na fase experimental e repleta de riscos, pois 

as mídias digitais podem se deteriorar rapidamente, fazendo com que o prazo para decisões e 

ações para evitar a perda seja em questão de anos, não de décadas.  

Para tanto, Hedestrom expõe em sua definição que a preservação digital envolve 

planejamento, alocação de recursos e aplicação de métodos de preservação e tecnologias 

necessários como medidas prementes para que a informação em meio digital permaneça 

acessível para futuras gerações. 

Quando a ALA (2007) se refere a termos-chave como “políticas”, “estratégias” e 

“ações” torna-se evidente a intenção de preservar com o auxílio de um plano para o fazer, e de 

um compromisso com as atividades que permitam consolidar esse plano.  A manifestação da 

garantia do acesso é comum nas definições, revelando-se uma das principais missões dos 

arquivos e um aspecto importante na preservação de documentos digitais. 

Sendo o seu objetivo a recuperação exata da informação em meio digital quando 

solicitada, torna-se, então, explícito o compromisso com a garantia de preservar os 

documentos digitais assegurando a integridade e funcionalidade dos mesmos. Todas estas 

                                                                                                                                                                                     
domínios da realização, para uma noção extremamente relativa e pouco clara” (O’TOOLE, 2000, p. 

492, tradução nossa). 
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definições têm também em comum o fato de serem necessárias plataformas tecnológicas 

diferentes daquelas utilizadas no momento da criação do documento original.  

Isso quer dizer que o objetivo da preservação digital não está exclusivamente 

direcionado à preservação do suporte físico, mas sim voltado para assegurar que a informação 

nele contida permaneça acessível e autêntica ao longo do tempo. Por fim, a completude das 

definições está no fato de, evidentemente, estar a preservação digital envolvida não só com a 

preservação de documentos nascido-digitais, como também com os documentos digitalizados.  

De toda maneira, no âmbito desta pesquisa, entendemos por preservação digital a 

intervenção de um grupo de profissionais da informação com a devida cooperação do 

conhecimento interdisciplinar, sendo suficientemente capazes de planejar de modo ágil, 

criativo e eficiente, soluções novas para problemas novos que surgirem no domínio dos 

acervos digitais dos quais estão vulneráveis aos impactos das mudanças tecnológicas. 

 

2.3 Preservação digital e Ciência da Informação 

 

A ciência da informação está relacionada com a preservação da informação na medida 

em que ambas as disciplinas estão vinculadas com a questão da memória e às ações de 

recuperação, transferência e acesso à informação. Podemos observar esses aspectos nas 

conceituações clássicas na área da ciência da informação:  

 “Ciência da Informação é uma disciplina orientada a problema relacionado com a 

efetiva transferência da informação desejada, do gerador humano para o usuário 

humano, e a única noção comum a todos os conceitos é o de mudança de estruturas.” 

(BELKIN, ROBERTSON, 1976); 

 “Ciência da Informação é a disciplina que investiga as propriedades e comportamento 

da informação, as forças que regem o fluxo da informação, a fim de alcançar 

acessibilidade e utilização ótimos.” (BORKO, 1968). 

 Como outro fator importante e comum às duas disciplinas tem como base a 

responsabilidade social de honrar a disponibilização da informação, e se fundamenta essa 

declaração nas palavras de Wersig & Neveling (1975, apud SOUSA, 2006): "[...] hoje, o 

problema da transferência do conhecimento para aqueles que dele necessitam é uma 

responsabilidade social e esta responsabilidade social parece ser o motivo real da ciência da 

informação”. 

 Buckland (1997), autor expoente na ciência da informação, entende que a informação 

está interligada em três aspectos: informação como conhecimento puro; informação como 
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coisa, registro sobre o meio físico passível de compartilhamento; e informação como processo 

de comunicação concretizado na criação e na utilização do conhecimento.  

Dessa forma, compreende-se que o segundo foco dessa abordagem, isto é, 

“informação como coisa”, no cenário dos avanços tecnológicos, está diretamente relacionada 

com a preservação digital que se volta fortemente ao problema geral da obsolescência 

tecnológica no qual atinge todos aqueles que lidam com o registro da informação em meio 

digital. Uma vez que este problema afeta os indivíduos que acumulam toda uma vida de 

memórias materializadas em fotografias, músicas e filmes codificados em formatos digitais 

(TEIXEIRA et al., 2003 apud FERREIRA, 2009), como também atinge as  organizações que 

produzem no seu dia-a-dia grandes volumes de informação, e muitas delas são vitais para o 

exercício da suas atividades.  

A primazia de promover o acesso aos repositórios digitais reforçou a importância da 

preservação dos mesmos. Essa reflexão persiste pelo fato de não existir o acaso na 

preservação da informação em meio digital.  

Conforme foi apresentado na 32ª Conferência Geral da UNESCO, a informação digital 

não está sujeita à deterioração gradual: ou existe, ou não. “Informações registradas sobre o 

papel podem ser preservados por negligência benigna. Não é assim com a informação digital: 

o uso freqüente e de grande circulação aumenta as chances de sobrevivência” (LUSENET, 

WINTERMANS, 2005, p. 2, tradução nossa).  

 Nessas circunstâncias, a ciência da informação volta-se novamente para o cenário das 

tecnologias digitais de armazenamento e acesso à informação, reforçando os anseios e 

necessidade de implementar a preservação digital, pois a informação está sob o dilema da 

possibilidade de  desaparecer.  

 Para Sayão (2010b), esse dilema se aplica quando a tecnologia digital coloca a 

humanidade na iminência de uma amnésia digital. 

 

Dentre todos os problemas inerentes à condição digital da informação, o de 

mais dramática importância - ainda inscrito na agenda crítica da humanidade 

a espera de uma solução definitiva – é o perigo real de uma amnésia digital. 

A ameaça de uma era de esquecimento é causada basicamente por dois 

problemas que atingem fortemente os documentos digitais: obsolescência 

tecnológica e a fragilidade das mídias (SAYÃO, 2010b, p. 70-71). 

 

 

 E esse risco envolve a sociedade, instituições acadêmicas, instituições culturais e de 

pesquisa (como bibliotecas, museus e arquivos), empresas, indivíduos, entre outros. Dessa 

forma, em congruência com a ciência da informação, encontramos nas palavras de Borba 
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(2009, p. 13) a ênfase do comprometimento social incondicional da preservação digital nestes 

últimos tempos: “Preservação digital é um ato de responsabilidade social com aqueles que 

ainda não nasceram, não reconhece fronteiras de tempo e de espaço, apenas de direitos 

universais ao acesso do conhecimento registrado”. 

 Em relação ao acesso à informação, hoje a própria sociedade, com as mudanças 

tecnológicas, sabe, na maioria das vezes, como obter de forma rápida e precisa a informação. 

Nesse sentido, Silva (2004, p. 66) apresenta dois aspectos a considerar em relação às 

limitações do acesso à informação pelo cidadão. 

 

O primeiro é quando a informação existe como registro físico e está 

preservada, mas por falhas na disseminação da informação, ou por interesses 

circunstanciais, a informação não é acessível. Um segundo aspecto diz 

respeito à impossibilidade, presente e futura, do cidadão acessar a 

informação produzida e acumulada, simplesmente pela deterioração ou 

inexistência dos registros informacionais.  

 

 

Essas duas observações, segundo o autor, ainda são temas escassos na ciência da 

informação. E isso reforça ainda mais o interesse pela preservação digital, uma vez que os 

registros em meio digital necessitam de estarem disponíveis para a sociedade de forma segura 

e prolongada para sua utilização e acesso.   

 

2.4 Estratégias de Preservação Digital 

 

Podemos afirmar que as variadas estratégias de preservação surgiram ao longo do 

tempo conforme a alteração do tipo de suporte em que armazena a informação. Em ambiente 

analógico, as estratégias de preservação são voltadas para a guarda dos documentos em 

ambientes com os índices de temperatura e umidade relativa do ar adequados, mantendo os 

arquivos seguros contra agentes biológicos (fungos, roedores, ataques de insetos), e, na 

maioria das vezes, deixando-os intocados durante décadas.  

Em relação ao ambiente digital, a rápida obsolescência tecnológica de hardwares e 

softwares, e a pouca longevidade dos suportes exigem a aplicação de estratégias de 

preservação contínuas, de forma que é necessário conferir periodicamente se a informação em 

meio digital está acessível de forma íntegra. 

Arellano (2004, p. 17) analisa que as condições básicas à preservação digital seriam, 

então, a adoção de estratégias e tecnologias que se integrariam com a preservação física, 
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lógica e intelectual dos objetos digitais. Dessa forma, o autor descreve esta concepção 

conforme a seguir:  

 

A preservação física está centrada nos conteúdos armazenados em mídia 

magnética (fitas cassete de áudio e de rolo, fitas VHS e DAT, etc.) e discos 

óticos (CD-ROMs, WORM, discos óticos regraváveis).  A preservação 

lógica procura na tecnologia formatos atualizados para inserção dos dados 

(correio eletrônico, material de áudio e audiovisual, material em rede, etc.), 

novos software e hardware que mantenham vigentes seus bits, para 

conservar sua capacidade de leitura.  A preservação intelectual, o foco são os 

mecanismos que garantem a integridade e autenticidade da informação nos 

documentos eletrônicos. 

 

 Conforme Arellano (2004), em comparação ao suporte analógico, a preservação física 

continua relevante na mídia digital, ainda que a informação armazenada tenha mostrado a 

forte necessidade de constante atividade de transferência para novas mídias digitais como 

parte de uma estratégia de preservação digital. 

Ferreira (2009, p. xxvi) define a estratégia de preservação digital como “toda a 

abordagem técnica que garante o acesso continuado à informação existente em formatos 

digitais”. Uma estratégia de preservação digital deve oferecer condições mínimas para 

enfrentar o impacto da obsolescência tecnológica no acesso à informação digital, e 

normalmente requer conhecimentos técnicos especializados. Na essência, as estratégias de 

preservação digital representam as ações concretas a serem desenvolvidas no âmbito das 

organizações com vistas à preservação do documento digital a longo prazo. 

Uma das primeiras estratégias de preservação a ser proposta foi a preservação da 

tecnologia, utilizada originalmente no contexto dos objetos digitais destinados para a 

preservação. Segundo Ferreira (2006, p. 32) “[...] esta estratégia consiste, essencialmente, na 

conservação e manutenção de todo o hardware e software necessários à correta apresentação 

dos objetos digitais”. Dessa forma, a estratégia é baseada na criação de museus tecnológicos 

que mantêm equipamentos e software obsoletos de forma que os documentos digitais possam 

ser processados no seu ambiente original. Evita a necessidade imediata de implementação de 

novos sistemas.  

Porém, as necessidades de manutenção e integração com outros sistemas podem 

apresentar problemas ao longo do tempo. A preservação do hardware, em especial, é uma 

alternativa cara, mesmo nas situações em que o hardware é compartilhado entre mais de um 

usuário. Além disso, essa alternativa não é praticável a longo prazo, uma vez que o hardware 

pode ser danificado de forma irreversível, ficando completamente indisponível.  
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De acordo com Lee et al. (2002), nos últimos anos várias propostas para estratégias de 

preservação digital foram identificadas e apresentadas, porém essas estratégias podem ser 

representadas em três métodos principais: emulação, encapsulamento, e migração. (LEE, 

SLARRERY, LU TANG, & MCCRARY, 2002). Para melhor entendimento, Lee et al. (2002) 

apresenta as estratégias sendo classificadas em duas abordagens principais e amplas, 

conforme indicadas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Atuais abordagens de preservação 

 
Fonte : LEE et al (2002, p.  95) 

 

 

A primeira abordagem, Preserve Technological Environment, é a mais conservadora, 

onde o ambiente tecnológico original é totalmente preservado para decodificar a informação 

digital quando necessária no futuro. Segundo Lee et al., esta abordagem está dividida em duas 

técnicas de preservação. A primeira se refere à estratégia de preservação da tecnologia que 

consiste em manter toda a operacionalização do hardware do computador e das plataformas 

de software para uso futuro.  

A segunda se refere à criação de novos programas para sistemas de computador 

emular os antigos softwares que estão em obsolescência, ou seja, a chamada estratégia de 

emulação
19

 que está fundamentada na premissa de que o melhor meio de preservar as 

funcionalidades e a aparência de um objeto informacional digital é preservá-lo junto com o 

seu software original, dessa forma, o objeto pode ser rodado em plataformas atuais por meio 

de emuladores. 

                                                           
19

 Para maiores detalhes sobre este método, ver o item 2.4.1 Estratégia de Emulação. 
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A segunda abordagem, Overcome Technological Obsolescence of File Format, é 

apontada para superar a obsolescência tecnológica dos formatos digitais e suportes dos 

arquivos digitais. Também pode ser dividida em duas técnicas. A primeira é transferir ou 

converter para um patamar tecnológico em vias de se tornar obsoleto e/ou de se degradar 

fisicamente para outro mais atualizado e íntegro, incluindo mídias, ambientes de software, 

formatos e computadores. Este processo é chamado de estratégia de migração. A segunda 

técnica é o encapsulamento que é baseado na idéia de que os objetos digitais preservados 

devem ser autodescritos e encapsulados em estruturas físicas ou lógicas com todas as 

informações necessárias para que seja decifrado e compreendido no futuro. 

  No contexto da preservação digital surge também o refrescamento (refreshing) como 

um método que consiste “[...] na transferência de informação de um suporte físico de 

armazenamento para outro mais atual antes que o primeiro se deteriore ou se torne 

irremediavelmente obsoleto” (FERREIRA, 2006, p. 33).  

Ferreira (2006) afirma que o refrescamento não constitui exatamente uma estratégia de 

preservação, pois não resolve a questão da obsolescência do hardware e software, apenas 

resolve o problema da deterioração e/ou degradação física dos suportes. Corroborando com 

esse entendimento, Kenney et al. (2003) expõem que o refrescamento é um componente 

necessário de qualquer programa de preservação digital bem sucedido, mas que por si só não 

é um programa completo, ou seja, o refrescamento está relacionado com as questões de 

decadência e obsolescência das mídias de armazenamento.  

Trata-se, por conseguinte, de uma ação preventiva e vital no contexto da preservação 

digital, mas que não pode ser entendida como uma opção a eleger. Em termos de preservação 

digital, preservar o suporte não basta. É preciso garantir que a informação possa ser 

recuperada e processada no futuro através de todo o ambiente tecnológico que inclui o 

hardware e os dispositivos de leitura desse suporte, bem como o software que o interpreta 

(Lee et al., 2002, p. 94) ou, no limite, através de um novo ambiente tecnológico. 

O refrescamento é, pois, um pré-requisito para o sucesso de qualquer estratégia de 

preservação (FERREIRA, 2006, p. 33), como uma etapa repetitiva e imprescindível do 

processo de preservação. Para ser levada de forma efetiva, requer a determinação do tempo de 

vida de cada suporte e o estabelecimento de períodos mínimos de refrescamento sem que se 

corra o risco de perdas de informação.  

Conforme Ferreira (2009, p. 44), “o amadurecimento do domínio científico da 

preservação digital levou a que duas estratégias de preservação ganhassem maior destaque: a 

migração e a emulação”. Reforçando esta idéia, na presente pesquisa, apenas foram 
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selecionadas a emulação e a migração para detalhar suas aplicações como estratégias de 

preservação digital, não só porque ambas assumem proeminência no contexto das 

organizações que custodiam arquivos digitais, mas também porque se revelam como as mais 

pesquisadas pelas comunidades envolvidas com o problema de acesso a longo prazo das 

informações.  

 

2.4.1 Estratégia de Emulação 

 

A emulação é uma estratégia de preservação da informação digital que se refere à 

criação de novo software que imite o funcionamento do antigo hardware e/ou software. Para 

que isso ocorra, o ambiente tecnológico original é mantido através da criação de um novo 

software, ou seja, o emulador que reproduz o funcionamento do hardware e/ou software 

originais os quais, entretanto, se tornaram obsoletos, copiando fielmente as suas funções. Por 

sua vez, segundo Ferreira (2009, p. xxv), um emulador é  “um software capaz de reproduzir o 

comportamento de uma plataforma de hardware e/ou software numa outra, que de outro 

modo seria incompatível”.   

 Dessa maneira, o objeto digital é preservado na sua dimensão lógica, sem necessidade 

de preservar a sua dimensão física. O principal objetivo da emulação é manter a aparência e a 

funcionalidade do objeto digital, ao permitir a sua leitura no ambiente tecnológico original 

emulado (LEE et al., 2002, p. 95). Em suma, o emulador, como um programa utilizado para 

realizar a emulação, pode ser entendido como um tradutor ou um conversor dos sinais 

(antigos ou simplesmente distintos) nos quais um documento foi elaborado de modo que esse 

documento seja acessível por um sistema novo (SANTOS, 2005, p. 64-65). 

Rothenberg (1999), o defensor e principal entusiasta da emulação como estratégia de 

preservação digital, argumenta que esta é a única estratégia viável a longo prazo, uma vez que 

é a única que conserva as propriedades significativas do documento original, mantendo, 

assim, a sua autenticidade. 

De acordo com Rothenberg (1999, tradução nossa), a implementação dessa abordagem 

de emulação envolveria:  

(1) o desenvolvimento de técnicas generalizáveis para a especificação de emuladores 

para serem executados em computadores desconhecidos no futuro, e para capturar todos os 

atributos necessários para recriar o funcionamento dos atuais e futuros documentos digitais;  
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(2) técnicas para salvar de forma legível ao homem a informação, desenvolver 

metadados necessários para encontrar, acessar e recriar os documentos digitais, de modo que 

as técnicas de emulação possam ser usadas para a preservação; e 

(3) o desenvolvimento de técnicas de encapsulamento dos documentos, seus 

metadados, software e especificações de emulador de forma a assegurar sua coesão e prevenir 

sua corrupção. 

Nesse sentido, para facilitar seu uso no futuro, Rothenberg (1999) sugere que seja 

anexada uma anotação de metadados na superfície de cada encapsulação que poderia explicar 

como decodificar os dados obsoletos contidos e prover qualquer informação desejada sobre 

esses registros (Figura 2). 

 

                           Figura 2 - Um documento digital encapsulado 

 
Fonte: ROTHENBERG (1999). 

 

Segundo Lee et al. (2002) a essência da estratégia de emulação é a de copiar o 

contexto técnico do recurso, permitindo que o objeto digital original ou uma  cópia atualizada 

do objeto digital original possa ser usado no futuro.  

Para melhor entendimento, Rothenberg (2000 apud LEE et al., 2002, p. 95) ilustra a 

visão conceitual das relações entre os elementos do processo de emulação como exibido na 

Figura 3. Essa abordagem separa os programas de aplicação a partir da plataforma através de 

uma máquina virtual (virtual machine)
20

, com o resultado de que os aplicativos podem ser 

                                                           
20

 Ferreira (2009, p. 32) também cita como exemplo de máquina virtual a Java Virtual Machine. 

Segundo o autor, essa aplicação é na realidade um descodificador e tem como finalidade apresentar 

uma visão lógica do objeto digital permitindo, deste modo, uma navegação simples através das suas 

propriedades. Lorie (apud FERREIRA, 2009, p.33) argumenta que a máquina virtual universal é 

suficientemente simples para que possa ser implementada em qualquer arquitetura de hardware 

futura. 
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executados em diferentes plataformas, na ocasião em que migrar a máquina virtual para  essas 

plataformas. A máquina virtual Java
21

 foi utilizada como exemplo. 

 

Figura 3 - Rothenberg’s emulation-based preservation 

 
Fonte: ROTHENBERG (2000 apud LEE et al, 2002, p. 95) 

 

Na essência, Rothenberg propõe esse modelo teórico para demonstrar a possibilidade 

de emular
22

 plataformas atuais em computadores do futuro. Para Ferreira (2009) o modelo 

consiste na conservação do objeto digital original juntamente com todo o software necessário 

à sua execução/apresentação (incluindo o sistema operativo), e na criação de uma 

especificação abstrata da plataforma de hardware que suporta a execução desse software. 

Essa especificação abstrata deverá ser escrita numa linguagem independente da plataforma e 

ser suficientemente capaz para que um emulador possa ser construído automaticamente em 

qualquer computador do futuro. 

A grande vantagem da emulação é que este processo dispensa a preservação da 

tecnologia sem que, por isso, se percam as características originais do objeto digital e a sua 

                                                           
21

 Java é uma linguagem de programação orientada ao objeto, desenvolvida na década de 1990. 

Contrariamente às linguagens de programação convencionais, que são compiladas para código 

nativo, a linguagem Java é compilada para bytecode, ou seja, código que é executado por uma 

máquina virtual (FERREIRA, 2009, p. xxvi). 
22  Refere-se ao processo de simular, por meio de um programa, uma parte de um equipamento ou 

programa de tal forma  que um processo lógico criado visando a um equipamento ou uma função 

original possa permanecer disponível em seu formato original (NATIONAL LIBRARY, 2001 apud 

SANTOS, 2005, p. 64). 
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funcionalidade. Desse modo, essa estratégia apresenta vantagens relativamente à preservação 

da tecnologia, na medida em que as técnicas de emulação se concentram apenas na 

preservação do objeto digital na sua dimensão lógica, mantendo o seu formato original 

(FERREIRA, 2006, p. 34). Além disso, um dos principais benefícios da emulação é que o 

documento ou dado original não precisa ser alterado, é o ambiente computacional que se 

altera (SANTOS, 2005, p. 65). 

Para que a emulação seja bem sucedida, é necessário criar um pacote de informação 

(tal como a encapsulação) que contenha dados relativos ao objeto digital emulado, às 

especificações do software usado na sua emulação (sistema operativo, aplicações e outras 

informações relevantes) e às especificações sobre o emulador a usar no futuro (BIA e 

SÁNCHEZ 2002, p. 5 apud FERREIRA, 2011). 

Por sua vez, Lee et al. (2002) apresenta como desvantagens na utilização da estratégia 

da emulação a complexa necessidade de criação de especificações para o  emulador, a grande 

quantidade de informação sobre o objeto digital que precisa ser preservada, e a utilização de 

softwares arcaicos para acessar a informação.  

Cabe também como outra desvantagem a passagem do tempo, pois o próprio emulador 

irá sofrer de obsolescência, havendo então necessidade de convertê-lo para uma nova 

plataforma ou desenvolver um novo emulador capaz de emular o primeiro (THIBODEAU, 

2002 apud FERREIRA, 2009, p. 25). É importante destacar que a criação de especificações 

capazes de descrever diretamente plataformas de hardware não é uma tarefa simples de se 

concretizar. 

 

O uso de emuladores parte também do pressuposto pouco sustentado de que 

os utilizadores do futuro serão capazes de operar adequadamente aplicações 

e sistemas operativos há muito desaparecidos. Por exemplo, não será 

razoável assumir que num futuro próximo os utilizadores possuam a aptidão 

necessária para enfrentar as adversidades do sistema operativo MS-DOS 

(Microsoft Corporation, 1981), nem tão pouco que estes terão a 

disponibilidade suficiente para ganhar essa capacidade apenas com o 

objetivo de consumir um objeto digital produzido nesse ambiente 

tecnológico (FERREIRA, 2009, p. 25). 

 

 A elaboração de um emulador só é possível a partir do conhecimento completo sobre o 

funcionamento do sistema ou programa que se deseja emular. Portanto, é aconselhado cautela 

na aplicação da estratégia, uma vez que a emulação só tenha sido usada principalmente para 

fornecer compatibilidade retrospectiva entre jogos eletrônicos e para modelar futuros sistemas 

(BULLOCK, 1999 apud THOMAZ, 2004). Embora sejam utilizados emuladores para alguns 
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sistemas obsoletos, a emulação para preservar a informação em meio digital por longo prazo 

ainda não foi suficientemente testada ou avaliada em termos de custo final e benefícios. 

 

2.4.2 Estratégia da Migração 

 

A migração é atualmente a estratégia mais aplicada pelas instituições que buscam 

preservar seus acervos digitais (ARELLANO, 2004; HEDSTROM, 1997/1998; SAYÃO, 

2007a). A migração envolve, basicamente, um conjunto de atividades, a seguir repetidas 

periodicamente, que consiste em copiar, converter ou transferir a informação digital do 

patamar tecnológico que a sustenta (mídias, software, formatos e hardware) para um mais 

atualizado e de uso corrente (SAYÃO, 2007a). 

Ao contrário da preservação da tecnologia ou da emulação, a migração não visa à 

preservação do ambiente tecnológico original e, portanto, não preserva o objeto digital nas 

suas dimensões física e/ou lógica. Segundo Ferreira (2006, p. 36), a migração tem o objetivo 

de manter os objetos digitais compatíveis com as tecnologias atuais de modo que um 

utilizador comum seja capaz de interpretá-los sem necessidade de recorrer a artefatos menos 

convencionais ou arcaicos como, por exemplo, os emuladores. 

Para Kenney et al. (2003), enquanto alguns autores utilizam indiferentemente os 

termos refrescamento e migração, outros defendem que, teoricamente, a migração vai para 

além da conversão de dados e visa contrariar a obsolescência não apenas dos suportes, mas 

também do código e do formato dos dados.  

Assim, a migração inclui o refrescamento, mas difere dele na medida em que nem 

sempre é possível fazer uma cópia exata ou uma réplica dos dados de um objeto digital 

quando convertidos para outro suporte ou configuração de hardware/software e continuar a 

manter a compatibilidade do objeto digital com a nova geração tecnológica.  

A escolha desta estratégia por parte de muitas instituições liga-se também ao fato de 

ela estar direcionada para instituições detentoras de grandes acervos que se encontram num só 

formato, como acontece, por exemplo, nos repositórios digitais (ARELLANO, 2004, p. 20). 

Assim, para que a migração seja bem-sucedida, sugerimos a aplicação de formatos 

normalizados
23

 para os quais os documentos digitais serão convertidos no momento de 

                                                           
23

A normalização tem como objetivo simplificar o processo de preservação através da redução do 

número de formatos distintos que se encontram num repositório de objetos digitais (Lee et al., 2002). 

Considere-se um exemplo. Existe um leque alargado de opções no que diz respeito a formatos para 

representação de imagens bidimensionais (e.g. BMP, GIF, JPEG, PNG, TARGA). Se durante o 

processo de ingestão todas as imagens digitais forem convertidas para um único formato, futuras 
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armazenamento, o que facilitará e tornará possível automatizar os processos de migração e 

manter os custos mais baixos. Esse processo permitirá também programar antecipadamente as 

migrações, realizando-as no momento oportuno.  

 Para que isso aconteça, é necessário que as instituições que adotam esta estratégia 

estejam atentas aos avanços tecnológicos e à evolução/atualização dos formatos, a fim de 

tornarem as decisões mais acertadas no momento da seleção do novo ambiente. Ao contrário 

do refrescamento, cujo calendário responde às recomendações dos fabricantes e tem em conta 

a esperança de vida dos suportes, a migração não pode ser programada tão sistematicamente. 

Pelo contrário, a evolução dos formatos responde a fatores externos, impulsionados pela 

indústria de informática e segundo as pressões e oportunidades do mercado (KEEFER & 

GALLART, 2007, p. 84-85). 

Para Thomaz (2004, p. 131) a estratégia de migração consiste do conjunto de 

atividades, executadas separadamente ou em conjunto, para: 

 

Caso 1: copiar a informação digital de suporte que se esteja tornando 

obsoleto ou fisicamente deteriorado para suporte mais novo, por exemplo, 

disco flexível para CD-ROM; 

Caso 2: converter de formato ultrapassado para formato mais atual, por 

exemplo MS Word 97 para MS Word 2000; 

Caso 3: e transferir informação de plataforma de hardware e software em 

processo de descontinuidade para plataforma mais atual, por exemplo, 

Windows NT para Windows 2000; pode requerer a re-escrita da aplicação. 

 

 

A escolha da migração como estratégia de preservação digital tem como vantagem a 

simplificação do processo de recuperação dos documentos digitais, uma vez que estes se 

encontram sempre em versões atualizadas e, assim, podem ser recuperados nos ambientes 

tecnológicos atuais. Tal procedimento significa que os documentos estão sempre disponíveis 

(porque não dependem de tecnologias obsoletas ou emuladas) e que os utilizadores não 

necessitam de conhecimentos especializados para efetuar a sua recuperação. 

Por outro lado, como desvantagem, a técnica de migração pode não ser capaz de 

preservar algumas das funcionalidades complexas, como as propriedades multimídias e o 

contexto de links, como também a série de migrações sucessivas pode, eventualmente, 

proceder em perdas irreparáveis da informação. E ainda, “a migração é a cópia, da cópia, da 

cópia que mantém o acesso, mas não preserva os originais” (SAYÃO, 2007a, p. 197). 

                                                                                                                                                                                     
intervenções ao nível da sua preservação poderão ser realizadas de forma mais simples e, 

conseqüentemente, mais econômica (FERREIRA, 2009, p.28). 
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Segundo Sayão (2007a), ainda que as estratégias de migração venham rapidamente se 

tornando mais efetivas e mais consolidadas, fortalecidas pela experiência prática adquirida 

pelas comunidades envolvidas com o problema e pelo aprendizado de como selecionar 

métodos mais efetivos e apropriados, a migração permanece em grande escala, experimental e 

fornece um terreno fértil para pesquisa e esforço de desenvolvimento.  

Contudo, as fragilidades e incertezas da migração ficam mais evidentes na medida em 

que crescem o volume e a diversidade dos estoques digitais que necessitam de gestão para a 

preservação a longo prazo. Para Sayão (2007a), quando alguém assume a responsabilidade de 

preservar um objeto digital, pode ser difícil predizer quando a migração será necessária, o que 

será requerido, quantas reformatações terão que ser feitas, o quanto de informação e 

funcionalidade serão perdidas, quanto a migração irá custar, e se ela é possível. Portanto, 

podemos afirmar que o aspecto relevante dessa estratégia é se antecipar para evitar as 

possíveis perdas e manter constantemente a informação utilizável e acessível. 

Outro elemento a considerar no campo da preservação digital são os chamados 

metadados. Por sua vez, eles auxiliam na proteção da informação e na sua acessibilidade 

através do tempo. Isso acontece porque os metadados ajudam a documentar as características 

técnicas e o histórico de alterações da informação em meio digital. Para melhor entendimento, 

as características e as funções que envolvem os metadados, como também a sua origem, serão 

abordadas na próxima seção. 
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3 METADADOS 

 

Para Milstead e Feldman (1999) o termo metadados antecede a Web, tendo 

aparentemente sido cunhado por Jack Myers
24

 nos anos 60 para descrever arquivos 

eletrônicos. Com o passar dos anos e com o desenvolvimento da teoria de metadados, o seu 

uso convencional ficou vinculado à descrição de recursos na internet. De acordo com Weibel 

(1997) os metadados inicialmente foram mais efetivos para a descrição da geração de autor 

nos recursos da Web, como também foram atraídos para a descrição de recursos formais de 

comunidades como museus e bibliotecas.  

Dessa forma, Milstead e Feldman (1999, p. 3) expõem que: 

  

 A idéia de metadados como conceito novo surgiu fora do contexto 

tradicional e da área bibliográfica. Como arquivos de dados, especialmente 

dados geoespaciais, foram desenvolvidos, ficou evidente que seriam 

exigidos substitutos para prover mais informação sobre os conteúdos dos 

dados. Um crescente número e tipos de objetos têm sido disponibilizados 

digitalmente, mas foi reconhecido que dados crus têm pouco valor sem 

informações sobre como foram coletados, seu propósito, formatos, 

plataformas de visualização e manipulação, e restrições para reprodução e 

reutilização, além de mais informações convencionais para sua identificação, 

como autor ou promotor, título, assunto e resumo. 

 

Conforme Souza et al. (1997, p. 94-95) “[...] a tecnologia metadados está surgindo em 

função da necessidade das organizações conhecerem melhor os dados que elas mantêm e 

conhecer com mais detalhes os dados de outras organizações”. Para as autoras a origem da 

descrição de metadados surgiu com a necessidade de se criar estrutura para uma descrição 

padronizada dos documentos digitais, para assim tornar possível e mais efetiva a recuperação 

da informação na internet. 

Dessa maneira, compreendemos que originalmente as iniciativas relacionadas à 

criação dos metadados estavam direcionadas no desenvolvimento de padrões para 

organização e para a descoberta de recursos informacionais. No entanto, novas exigências, 

impostas principalmente pelos desafios do universo digital, foram “[...] redesenhando a idéia 

puramente descritiva de metadados, criando expansões para o seu conceito com o intuito de 

abrigar novos propósitos e funções.” (SAYÃO, 2010a). 

Para atingir melhor compreensão do termo, Campos (2007, p. 19) afirma que conceito 

de metadados como “dados sobre dados” tem sua origem na ciência da computação. 

                                                           
24

 Jack E. Myers inicialmente teve a intenção de utilizar o termo metadado para designar o nome da 

sua empresa Metadata Information Partners. Esta marca METADATA® foi registrada em 1986 na 

Oficina de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (BORBA, 2009). 
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Entretanto, esta definição é vaga e pode levar a diferentes interpretações, como também “[...] 

torna-se inexpressiva e rasa diante da complexidade dos papéis atribuídos aos metadados nos 

diversos contextos correntes da gestão da informação.” (SAYÃO, 2010a). Contudo, esta 

definição simplista de metadados está na base de definições mais completas, como é expresso 

pela NISO (2004): 

 

Metadados correspondem à informação estruturada que descreve, explica, 

localiza, ou de qualquer outro modo, facilita a recuperação, uso ou gestão de 

um recurso de informação. Geralmente, são designados como dados sobre os 

dados ou informação sobre a informação. A catalogação tradicional que se 

faz nas bibliotecas é uma forma de metadados. 

 

 De acordo com a NISO (2004) o termo “metadados” é usado de maneira diferente 

conforme as diferentes comunidades envolvidas. Alguns usam os metadados para se referirem 

a informações compreensíveis por máquinas, enquanto outros os usam somente para os 

registros que descrevem os recursos eletrônicos.  

Em ambiente de biblioteca, os metadados são comumente usados para quaisquer 

formas de esquema de descrição dos recursos, sendo aplicáveis a qualquer tipo de objeto, 

podendo ser digital  ou não-digital. Na essência, “[...] os metadados são a chave para garantir 

que os recursos informacionais sobreviverão e continuarão acessíveis no futuro.” (NISO, 

2004, p. 1, tradução nossa). 

Dempsey e Heery (1997, p. 5 apud CAMPOS, 2007, p. 19) conceituaram metadados 

como “[...] dados associados com objetos que desoneram os usuários potenciais de ter 

conhecimento completo antecipado da existência e características desses objeto”. Segundo 

Campos (2007) o foco dessa definição concentra-se na finalidade, ou seja, os metadados são, 

de certa forma, uma “economia” informacional.  

Arellano (2008, p. 73) discorre sobre os vários propósitos e funções dos metadados 

que dão suporte aos processos de registros que, segundo o autor, são destacados das seguintes 

formas: 

 

Realizando a proteção dos registros como evidências e garantindo sua 

acessibilidade e usabilidade através do tempo;  

Facilitando a habilidade de entender os registros;  

Apoiando e garantindo o valor de serem evidências dos registros;  

Ajudando na comprovação da autenticidade, confiabilidade e integridade dos 

registros;  

Apoiando e gerenciando o acesso, a privacidade e os direitos autorais; 

Apoiando uma recuperação efetiva;  
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Apoiando as estratégias de interoperabilidade, permitindo a captura dos 

registros criados em diversos ambientes técnicos e gerenciais e sua 

sustentabilidade; e  

Provendo e mantendo a lógica dos links entre registros e o contexto de sua 

criação. 

 

 

Para uma compreensão mais clara sobre os atributos dos metadados, tornam-se 

necessárias definições mais específicas de acordo com a valorização do contexto e o usuário 

no domínio do uso, do ambiente, da estrutura e das finalidades que circunscrevem a 

informação. Nesse bojo, Sayão (2010a) apresenta três categorias conceituais de metadados 

que fazem parte de um consenso entre uma quantidade significativa de autores, a saber: 

metadados descritivos, metadados estruturais e metadados administrativos.  

De acordo com Sayão (2010a, p. 5) os metadados descritivos “[...] é a face mais 

conhecida dos metadados”, e equivalem aos dados que descrevem as características que 

identificam um pacote de informação sobre os registros. Incluem dados que identificam o 

pacote de informação (título, autor, data de criação/publicação, etc), dados sobre a 

organização intelectual (controle de autoridade, assunto(s), etc), dados sobre o acesso 

intelectual (cabeçalhos de assunto, classificação, categorização, etc).  

Os metadados estruturais equivalem à composição ou estrutura do objeto digital, ou 

seja, correspondem ao pacote de informação que está a ser descrito, isto é, à informação 

técnica necessária para assegurar que um pacote de informação funcione corretamente. Os 

metadados estruturais informam sobre o modo como os objetos digitais relacionados 

permanecem juntos e como um objeto digital pode ser exibido e disseminado nos vários 

sistemas.  

Dessa forma, os metadados estruturais se caracterizam com aquilo que um objeto 

digital é, com aquilo que ele faz e como funciona, por isso, podem ser também denominados 

por metadados técnicos, metadados de exibição ou metadados de uso. Abarcam informação 

sobre o software e o hardware, informação técnica (tamanho dos arquivos, comprimento de 

bit, formato, regras de apresentação, sequência da informação, mapas estruturais, compressão 

do arquivo, etc.), controle de versões, informação sobre a digitalização (dados relacionados 

com a criação da imagem digitalizada – scanner utilizado, por exemplo), informação sobre 

protocolos de pesquisa associados, autenticação e dados de segurança. 

Os metadados administrativos são elaborados com objetivos de gestão, 

armazenamento do objeto digital e tomada de decisão. Disponibilizam informação sobre os 

requisitos de armazenamento e sobre os processos de migração dos objetos digitais. Apoiam 
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as atividades de monitorização, reprodução e backup dos pacotes de informação. Fornecem 

informação sobre a aquisição/proveniência, ou seja, como e quando foi criado o pacote de 

informação, quando foi adquirido e modificado. Correspondem sobre os direitos de autor, 

sobre permissões de uso e de reprodução e sobre os requisitos legais de acesso, sobre a 

localização e identificação do objeto digital e sobre a preservação. 

Dessa forma, percebemos, conforme as categorias dos metadados apresentadas, que a 

função básica dos metadados é prover informações sobre o documento digital, dando 

contribuição aos processos de gestão, recuperação, reprodução e uso da informação. Com a 

aplicação dos metadados, a interoperabilidade dos estoques informacionais pode estar 

garantida, configurando-se em mais um subsídio para a preservação digital, sendo assim 

fundamentais para a redução dos riscos e o aumento das chances de sobrevivência da 

informação digital (SANT’ANNA, 2001). 

 

3.1 Metadados de Preservação 

 

Alguns autores defendem a existência de outra classe de metadados: os metadados de 

preservação (NISO, 2004, SARAMAGO, 2004; SAYÃO, 2010a). Este tipo de metadados 

também é considerado por alguns autores como uma subclasse dos metadados 

administrativos, uma vez que a preservação é uma das tarefas da gestão da informação.  

 
Existem vários subconjuntos de dados administrativos; dois que,  

às vezes, são listados como tipos de metadados  são: Metadados de 

gerenciamento de direitos, que lidam com direitos de propriedade 

intelectual; e Metadados de preservação, que contêm informações 

necessárias para arquivar e preservar um recurso informacional (NISO, 

2004, p. 1, tradução nossa). 
 

Para Lavoei e Gartner (2005, p. 2, tradução nossa) “[...] os metadados de preservação é 

a informação que apóia e documenta a preservação a longo prazo dos materiais digitais”. Para 

os autores a aplicação destes metadados envolve as seguintes categorias (LAVOIE; 

GARTNER, 2005, p. 2 apud SAYÃO, 2010a, p. 11-12): 

Proveniência - os metadados de preservação devem registrar informações 

sobre a história do objeto desde sua origem, traçando a sua cadeia de 

custódia e de propriedade; 

Autenticidade - os metadados de preservação devem incluir informações 

suficientes para validar que o objeto é de fato o que diz ser e que não sofreu 

alterações – intencionais ou não - não documentadas;  

 

Atividade de Preservação - os metadados de preservação devem documentar 
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as ações tomadas ao longo do tempo para preservar o objeto digital e as 

consequências dessas ações sobre aparência, usabilidade e funcionalidades 

do objeto;  

 

Ambiente Técnico - os metadados de preservação devem descrever as 

dependências técnicas necessárias para a apresentação e uso dos objetos 

digitais, tais como hardware, sistema operacional e software de aplicação;  e  

Gestão de Direitos - os metadados de preservação devem registrar todos os 

itens relacionados às questões de propriedade intelectual que limitem as 

ações de preservação, de disseminação e uso por parte de usuários de hoje e 

do futuro. 

  

Na essência, essas categorias são estabelecidas por uma descrição aprofundada e 

ampla dos aspectos técnicos, custodiais e legais da informação em meio digital e que podem 

ser identificados por metadados de preservação. Estes são imprescindíveis para assegurar 

autenticidade, compreensão e uso dos documentos digitais. 

Lavoei e Gartner (2005) sugerem a idéia de que os metadados de preservação ajudam 

a tornar um objeto digital auto-documentado ao longo do tempo, sendo esse processo 

necessário, pois o ambiente técnico em torno do objeto digital está em um estado de constante 

de mudança. Nesse contexto, Sayão (2010a, p. 8) destaca que: 

 

[...] esse ambiente tecnológico, insuflado pela inovação, competitividade e 

mercados em expansão, tem um ciclo de evolução continuamente mais 

dinâmico, tornando-se ultrapassado em lapsos de tempo cada vez menores; 

esse fato coloca como imprescindível que se documente cuidadosamente o 

ambiente tecnológico necessário para acesso e uso dos objetos digitais 

arquivados. 

 

De forma simples e direta, os metadados de preservação são importantes porque os 

objetos digitais são dependentes de tecnologia. Ao contrário dos documentos impressos, a 

informação contida nos objetos digitais não podem ser acessadas diretamente pelos usuários, 

constituindo, em vez disso, um ambiente tecnológico complexo, que consiste em software, 

hardware e, em alguns casos a tecnologia de rede, fica entre o usuário e a informação em 

meio digital. O processamento e uso dos objetos digitais  requerem a disponibilidade deste 

ambiente, ou pelo menos substituir alguns tecnicamente equivalentes. Por essa razão, não é o 

suficiente para simplesmente preservar um objeto digital, ou seja, os meios para processá-lo e 

usá-lo precisam ser preservados também.  
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Essa necessidade é refletida pelo ritmo acelerado da evolução tecnológica, o que 

inevitavelmente faz com que as tecnologias de hoje se tornem obsoletas em curto espaço de 

tempo. Consequentemente, é especialmente importante documentar cuidadosamente o 

ambiente tecnológico de um objeto digital para, assim, garantir que ele permaneça utilizável 

para as atuais e futuras gerações (LAVOIE; GARTNER, 2005, p. 6). 

“A mutabilidade dos objetos digitais tem impacto significante na fixação e na 

manutenção de sua aparência e da sua usabilidade.” (SAYÃO, 2010a, p. 8). Eles podem ser 

facilmente alterados, seja por acidente ou por intenção, com conseqüências potencialmente 

significativas para a forma e funcionalidade do objeto digital. 

 Além disso, o tempo de vida relativamente curto das mídias digitais pode acarretar na  

degradação gradual ou, na maioria das vezes, total levando a perda das informações. Até 

mesmo o ato de preservação por si só pode alterar a forma ou a função de um objeto digital 

(como, por exemplo, quando este é levado ao processo de migração).  

Por essas e outras razões, como explicam Lavoei e Gartner (2005, p. 6), é 

especialmente importante que um objeto digital esteja acompanhado por metadados de forma 

que eles documentem sua proveniência e autenticidade, abrangendo assim as características 

presentes na sua criação, e como essas características foram alteradas ao longo do tempo, por 

quem e com que finalidade. Em suma, incluindo todas as alterações sofridas pelo objeto 

digital. Dessa forma, os metadados de preservação constituem uma parte essencial quando a 

informação de valor contínuo deve ser preservada e validada como autêntica. 

Referindo-nos à fase da criação, segundo Hodge (2000 apud ARELLANO, 2008, p. 

72), a preservação e o processo de arquivamento devem começar no momento da criação do 

objeto digital, indicando o valor que ele tem e enfatizando os assuntos ligados com a 

consistência dos metadados no início do seu ciclo de vida, minimizando, assim, os riscos de 

perda da informação. 

A abrangência dos metadados de preservação inclui elementos que se enquadram em 

todas as três categorias, isto é, descritivos, administrativos e estruturais (LAVOIE; 

GARTNER, 2005, p. 6). Dessa forma, essa maior abrangência pode redefinir os metadados de 

preservação, mais exatamente, como “[...] metadados descritivos, estruturais e administrativos 

que apóiam e documentam a preservação de longo prazo de materiais digitais” (DAY, 2003 

apud SAYÃO, 2010a, p. 11). 

De toda maneira, os metadados de preservação funcionam como um subsídio  

específico para administrar metadados que podem ser utilizados como um meio de estocar a 

informação técnica que apóia a preservação dos objetos digitais. Neste sentido e para uma 



62 
 

compreensão melhor, os metadados de preservação podem ser aplicados nas seguintes 

funções (SAYÃO, 2007b): 

 

Armazenar informações técnicas e administrativas sobre decisões e ações de 

preservação; Documentar as ações de preservação tomadas, como políticas 

de migração ou de emulação; Registrar os efeitos das estratégias de 

preservação; Assegurar a autenticidade dos recursos digitais ao longo do 

tempo; e Registrar informações sobre gestão de coleções e de direitos. 

 

Para Lavoie (2004 apud ARELLANO, 2008), os metadados de preservação são 

“empacotados” (física ou logicamente) com os objetos digitais, acompanhando-os durante 

todo o período do arquivamento. As informações sobre o contexto contidas nesses metadados 

são essenciais para garantir a acessibilidade e usabilidade dos objetos.  

Em suma, o desafio dos esquemas de metadados de preservação é antecipar a 

informação que será necessária para cumprir determinados objetivos de preservação. São 

informações sobre a proveniência, autenticidade, ações de preservação, o contexto 

tecnológico e condições legais (LAVOIE; GARTNER, 2005). 

Para a estruturação das informações necessárias para preservação digital na forma de 

esquemas de metadados muitos fatores devem ser levados em consideração. Entretanto, três 

deles são particularmente importantes (LAVOIE; GARTNER, 2005; SAYÃO, 2010a):  

 

abrangência – o esquema deve ter uma amplitude tal, em termos de escopo 

e de profundidade, que considere as necessidades presentes e futuras de 

preservação do sistema de repositório considerado;  

 

orientação para a implementação – o esquema deve ser projetado tendo 

como perspectiva os níveis práticos de implementação e a possibilidade de 

adaptação a sistemas automatizados voltados para gerir e assinalar 

metadados;  

 

interoperáveis – os esquemas devem ser pensados para promover e facilitar 

as transações entre diversos fatores que envolvam o objeto digital e os seus 

diversos metadados ao longo do seu ciclo de vida, por exemplo, submissão a 

um repositório, disseminação para um usuário ou transferência para outro 

repositório. 

 

 

No contexto da prática da preservação digital, esta pesquisa focará uma referência 

significativa para o desenvolvimento de uma infraestrutura voltada para a implementação de 

metadados de preservação: o modelo de referência OAIS
25

 (Open Archival Information 

                                                           
25

 OAIS – Norma ABNT NBR 15472 - SAAI - Modelo de referência para um sistema aberto de 

arquivamento de informação. 
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System). “Este modelo foi composto por uma organização de pessoas e sistemas que 

aceitaram a responsabilidade de preservar informação e torná-la disponível para uma 

comunidade alvo.” (SARAMAGO, 2004). 

Aprovado como norma internacional em 2002 – ISO Standard 14721:2003 –, o 

Modelo de Referência OAIS (Open Archival Information System) nasce do esforço conjunto 

do Consultive Committe for Space Data Systems (CCSDS) e da International Organization of 

Standardization (ISO), iniciado em 1990, com o objetivo de regular o armazenamento da 

informação digital a longo prazo. Atuam quatro entidades no modelo: produtores, 

consumidores, administração e o arquivo propriamente dito. 

O modelo de referência OAIS é uma infraestrutura conceitual que descreve o 

ambiente, as interfaces externas, os componentes funcionais e os objetos de informação, 

associados com um sistema responsável pela preservação de longo prazo de materiais digitais.  

O modelo é uma tentativa de oferecer uma infraestrutura comum que pode ser usada 

para se compreender melhor os desafios que os repositórios precisam enfrentar; define 

também uma linguagem comum de alto nível que serve de instrumento para facilitar a 

discussão entre as diferentes comunidades interessadas no problema de preservação digital 

(SARAMAGO, 2004). “Este modelo existe em sistema aberto e destina-se a um alargado 

leque de repositórios, os quais estão por sua vez ao serviço das mais variadas comunidades 

tanto de âmbito nacional e patrimonial como acadêmico ou outras.” (SARAMAGO, 2004, 

s/p).  

O modelo abarca um esquema de informação para inserção dos metadados de modo a 

auxiliar a preservação de informação digital por longo prazo. O objeto de dados, que pode 

existir digital ou fisicamente, é interpretado como objeto de informação através da 

combinação da base de conhecimento da comunidade-alvo com a informação de 

representação acompanhada ao objeto (CAMPOS, 2007). O objeto de informação pode ser de 

quatro tipos: Informação de Conteúdo, Informação de Descrição de Preservação, Informação 

de Empacotamento e Informação Descritiva, conforme ilustrado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Pacote de Informação de Arquivamento 

INFORMAÇÃO DE CONTEÚDO 

   Objeto de Dados 

   Informação de Representação 

      Informação Estrutural 

      Informação Semântica 

INFORMAÇÃO DESCRITIVA DE PRESERVAÇÃO 

   Informação de Referência 

      Objeto de Dados 

         Informação Estrutural 

         Informação Semântica 

   Informação de Contexto 

      Objeto de Dados 

         Informação Estrutural 

         Informação Semântica 

   Informação de Proveniência 

      Objeto de Dados 

         Informação Estrutural 

         Informação Semântica 

   Informação de Estabilidade 

      Objeto de Dados 

         Informação Estrutural 

         Informação Semântica 

INFORMAÇÃO DE EMPACOTAMENTO 

   Objeto de Dados 

   Informação de Representação 

      Informação Estrutural 

      Informação Semântica 

INFORMAÇÃO DESCRITIVA 

   Objeto de Dados 

   Informação de Representação 

      Informação Estrutural 

      Informação Semântica 

Fonte: SAYÃO (2007b) 

 

Segundo Sayão (2010a, p. 16) a idéia de “objeto de informação” composta por “objeto 

de dados” e “informação de representação” é aplicada a todo o tipo de informação discutida 

no âmbito do OAIS. “Isso implica na necessidade de definir estruturas lógicas que vinculem a 

informação a ser preservada à diversidade de metadados que apoiarão a gestão da sua 

preservação”.  

Dessa forma, é apresentado o “pacote de informação” (packaging information) que 

segundo Saramago (2004) é “um envelope conceitual onde estão encapsulados informação de 

conteúdo e metadados de preservação”. O pacote de informação é “um contêiner que agrega 

quatro tipos de objetos de informação que circunscrevem os vários tipos de informações 

necessárias para a preservação de longo prazo” (CCSDS, 2002, p. 2-6 apud SAYÃO, 2010a, 

p. 17), conforme a seguir:  

Informação de conteúdo – é a informação que o repositório tem obrigação 

de preservar, inclui a informação de representação, que são informações 

necessárias à apresentação e à interpretação da cadeia de bits que constituem 
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o objeto armazenado como informação com significado para uma 

determinada comunidade alvo;  

 

Informação de descrição de preservação – informação que apóia e 

documenta a preservação dos objetos arquivados no repositório;  

 

Informação de empacotamento – informação que agrega todos os 

componentes de um pacote de informação – conteúdo e seus metadados - 

numa única unidade lógica;  

 

Informação descritiva – informação que apóia o usuário na descoberta e na 

recuperação de objetos armazenados no repositório.  

 

 

A informação descritiva facilita o acesso ao pacote de informação por meio de 

ferramentas de pesquisa e recuperação. Em relação à informação de descrição de preservação, 

identificada pelo OAIS pela sigla PDI (Preservation Description Information), é detalhada em 

quatro grupos distintos de dados que “formam as bases das principais estruturas de metadados 

de preservação”, definidos conforme abaixo (SAYÃO, 2010a, p. 18):  

 

Informação de referência –  tem origem na necessidade de identificar e de 

localizar um objeto ao longo do tempo para manter a sua integridade; a 

referência identifica ou, se necessário, descreve um ou mais mecanismos 

usados para assinalar identificadores aos objetos armazenados, de forma que 

eles possam ser identificados inequivocamente interna e externamente ao 

repositório.  

 

Informações de contexto – está relacionado ao fato de que muitos objetos 

não podem ser adequadamente interpretados sem a compreensão do seu 

contexto; informação que documenta o relacionamento do objeto 

armazenado e seu ambiente; isso inclui a motivação da criação do objeto e 

como ela se relaciona com outros conteúdos; circunscreve as dependências 

técnicas – hardware, software, linkage, etc. - inclui ainda modo de 

distribuição, por exemplo, via rede.  

 

Informação de proveniência – refere-se ao princípio de que parte da 

integridade de um objeto depende da sua história; informação que 

documenta a história do objeto armazenado; pode incluir informações sobre 

sua fonte ou origem, sua cadeia de custódia; registra também as ações de 

preservação sofridas pelo objeto e seus efeitos, por exemplo: as migrações 

efetuadas.  

 

Informação de estabilidade – refere-se a qualquer informação que 

documenta mecanismos particulares de autenticação usados para assegurar 

que o objeto armazenado não sofreu nenhuma alteração não documentada, e 

que sua integridade não foi comprometida, por exemplo, e assinaturas 

digitais. 
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Segundo Sayão (2010a), a iniciativa mais importante e mais abrangente no campo de 

esquemas e infraestruturas de metadados voltados para a preservação digital é o dicionário de 

dados PREMIS
26

 (Preservation Metadata: Implementation Strategies), cujo desenvolvimento 

teve como base a infraestrutura conceitual definida pela norma OAIS. O PREMIS é um grupo 

de trabalho formado com o objetivo de desenvolver uma ferramenta concreta que possa trazer 

da teoria para a prática os conceitos preconizados pela infraestrutura do modelo de 

informação do OAIS. 

 

O PREMIS se estabeleceu tendo como base o consenso extraído das 

experiências acumuladas de muitas e variadas instituições – museus, 

bibliotecas, arquivos, governo e iniciativa privada – e a expertise dos 

principais profissionais da área, provenientes da Austrália, Nova Zelândia, 

Estados Unidos, Grã-Bretanha, Holanda e Alemanha. O empreendimento foi 

inicialmente planejado para um ano, porém se desdobrou por mais outro. Os 

resultados, entretanto, compensaram o alongamento dos prazos: o Grupo de 

Trabalho desenvolveu um conjunto de elementos de metadados altamente 

refinados, que potencialmente servia de fundamento para possíveis 

implementações (McCULUN, 2005 apud SAYÃO, 2010a, p. 22). 
 

É razoável perceber que com as incertezas da longevidade da informação em meio 

digital, as diversas organizações que custodiam seu patrimônio digital têm o interesse em 

comum de tentarem resolver os desafios de preservar os seus acervos digitais por longo prazo.  

A criação de modelos de metadados auxilia a enfrentar esses desafios, evidenciando, 

assim, a importância de identificar as informações em formato digital através da elaboração 

de estruturas de metadados mais apropriados para cada contexto (como segmentos de 

negócio) como prática relevante para a preservação digital. 

 

3.2 Metadados no contexto dos programas televisivos 

Existem diferentes esquemas e padrões de metadados já desenvolvidos, tendo como 

projeção  uma grande variedade de usos em contextos variados, sendo cada qual restrito por 

suas especificidades e pelos seus domínios de aplicação em particular. Por representar 

interesse para o campo empírico desta pesquisa, destacamos os padrões que auxiliam a 

composição de metadados no universo televisivo, a saber: padrão Dublin Core, a Lista de 

Dados Mínimos da FIAT/IFTA e MPEG-7 (Multimedia Content Description Interface).  

É importante frisar que é fundamental, como para qualquer sistema de informação 

digital, a adequada organização e descrição dos metadados para o ambiente tapeless, como 

                                                           
26 Site do PREMIS: http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/default.htm 
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ferramenta principal para identificar, armazenar, manipular e acessar os programas televisivos 

de forma precisa. Ressaltamos que os metadados utilizados em meio televisivo tem suas 

peculiaridades por se tratar de características de áudio e vídeo que possuem especificações 

técnicas e de descrição. 

 

Os metadados na produção profissional em meio audiovisual, distribuição, 

transmissão e arquivamento, são um pouco mais complexos do que os 

metadados relacionados às informações textuais digitalizadas. Alguns 

princípios podem ser idênticos, porém o material de imagem e som, mais do 

que o texto, contêm muitas implicações, e informações intrínsecas que 

constituem um grupo separado de metadados. Existem informações que são 

parte integrante de vídeo e áudio e podem - derivado dos metadados 

estruturados - ser usadas para oferecer suporte ao content-based retrieval. 

Um processo de produção digital também gera várias quantidades de 

metadados técnicos e relacionados ao processo, usado para facilitar a 

transferência, armazenamento e distribuição interna e externa (JONG, 2000, 

p. 13, tradução nossa). 

 

3.2.1 Padrão Dublin Core 

O Padrão Dublin Core
27

 serve-se do nome "Dublin" em referência a cidade de Dublin, 

Ohio, U.S., onde teve lugar em 1995 o workshop sediado pela Online Computer Library 

Center (OCLC) para definição do padrão. O termo "Core" refere-se ao fato de o conjunto de 

elementos de metadados ser uma lista básica, mas expansível.  

Dessa forma, o padrão de metadados Dublin Core é um padrão capaz de descrever 

diversificadas coleções documentais que vão de acervos arquivísticos e bibliográficos até 

objetos tridimensionais e eventos. O Dublin Core é um padrão de metadados mantido pela 

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) e suas especificações são autorizadas pelos padrões 

ISO 15836-2003 e NISO Z39.85- 2001, que autorizam a descrição documental com 

qualidade. 

O DCMI é uma organização que trabalha no desenvolvimento de padrões de 

metadados interoperáveis, que suportam uma ampla gama de modelos de negócios e 

propósitos. Por sua vez, o DCMI mantém o padrão Dublin Core com a integração de seu 

conjunto de vocabulários de metadados e especificações técnicas. Dessa forma, o Dublin Core 

apresenta 15 elementos básicos de metadados que são opcionais e podem ser expandidos, 

mesmo sendo considerados fundamentais para a identificação dos recursos de informação. 

Segue a descrição dos 15 elementos: 

                                                           
27

 Site do padrão Dublin Core: http: www.dublincore.org 
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Quadro 2 - Os 15 elementos descritivos do Dublin Core 

Título Nome dado ao recurso. 

Criador Entidade principal responsável pela elaboração do recurso. 

Assunto Tópico do conteúdo do recurso. 

Descrição Descrição do conteúdo do recurso. 

Editor Entidade responsável por tornar o recurso.  

Contribuinte Entidade responsável por qualquer contribuição ao conteúdo do recurso. 

Data 

 

Data associada a um evento do ciclo de vida do recurso. 

Tipo 
Natureza ou gênero do conteúdo do recurso. Exemplos: texto, imagem, 

som, dados, software. 

Formato 

 

Manifestação física ou digital do recurso. Exemplos: html, pdf, ppt, gif, 

xls. 

Identificador Referência não ambígua ao recurso, definida num determinado contexto. 

Fonte Referência a um recurso de onde o presente recurso possa ter derivado. 

Idioma A língua do conteúdo intelectual do recurso. 

Relação Referência a um outro recurso relacionado. 

Cobertura 
Extensão ou escopo do conteúdo do recurso; pode ser temporal e 

espacial. 

Direitos Autorais Informação sobre os direitos do recurso e seu uso. 

Fonte: Alves e Souza (2007) 

 

3.2.2 Lista de Dados Mínimos da FIAT/IFTA 

 

Em 1992, a Comissão de Documentação da Federação Internacional de Arquivos de 

Televisão (FIAT/IFTA)
28

 definiu um conjunto de descritores chamado de “Lista de Dados 

Mínimos da FIAT/IFTA”, cuja finalidade era servir como um padrão de metadado para os 

recentes formatos de arquivos de televisão, como também para garantir que uma certa 

quantidade mínima de informações poderá ser encontrada futuramente em um arquivo de 

filmes e vídeos, possibilitando a troca de informações entre diferentes proprietários de acervos 

televisivos. Esta lista especifica um conjunto de descritores agrupados tendo como referência 

                                                           
28

  A FIAT/IFTA é uma organização não governamental voltada mais para a área televisiva e que se 

estabelece com o propósito de estar à disposição de seus membros, ou seja, arquivos de televisão, 

arquivos audiovisuais e multimídias, e bibliotecas. Para maiores detalhes, ver a seção 4 Programas 

Televisivos em Formato Digital. 
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o padrão Dublin Core (VIANA, 2008, p. 36). São três os grupos que estão divididos pela 

especificação da área, a saber: 

 

Quadro 3 - Lista de Dados Mínimos da FIAT/IFTA – Área de Identificação 

Título ou Títulos do 

Dado 

Denominação dada a uma produção pelo produtor. 

Denominação dada pelos arquivistas na falta de títulos adequados. 

Subtítulo 

Título secundário, no caso de produção única. Título de cada parte 

de uma produção em série.Título de cada item e uma produção que 

consiste de vários temas. 

Outros Títulos 

Qualquer outro título que identifique a produção, incluindo os seus 

títulos originais, se estes não tiveram sido dados nos campos 

anteriores. 

Data da Transmissão Data da primeira transmissão pública. 

Data da Filmagem 
Pode incluir várias datas cobrindo a filmagem por um certo período 

de tempo. 

Produtor 
Pessoas que organizam e dirigem as operações necessárias para 

executar um programa. 

Número de Produção Número único dado a um programa para fins administrativos. 

Número de Arquivo Número de identificação único dado pelo arquivo. 

Fonte: Adaptado FIAT/IFTA (2003) 

 

Quadro 4 - Lista de Dados Mínimos da FIAT/IFTA – Área Técnica 

Conteúdo Súmula do assunto descrito numa produção. 

Palavra-Chave 

Palavra ou grupo de palavras, possivelmente em forma 

lexicograficamente padronizada, retiradas de um título ou do texto 

de um documento, caracterizando o seu conteúdo e possibilitando a 

sua recuperação. 

Local da Filmagem Local ou locais de filmagem do programa. 

Tempo de Duração 
Duração do período de transmissão usado para uma produção, em 

condições normais para o meio utilizado. 

Linguagem 
Linguagem usada na produção. Também usada, por exemplo, 

versões diferentes de uma fita de vídeo multi-trilhas. 

Meio 
Natureza do suporte (carrier) em que é feita a produção (filme, fita 

de vídeo, disco, etc.). Pode ser também comentário sobre a 

qualidade. 

Formato Padrão 
Bitola do filme, largura da fita e padrão de linhas, padrão analógico 

ou digital. 

Som Gravado Natureza do procedimento do registro sonoro. 

Cor e/ou Preto e 

Branco 

Sistema de cor para filme e para fita de vídeo. 

Fonte: Adaptado FIAT/IFTA (2003) 
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Quadro 5 - Lista de Dados Mínimos da FIAT/IFTA – Área Legal 

Origem 
Fornece uma indicação sobre a forma como o 

material é adquirido e sobre sua origem. 

Contrato 

Acordo a respeito dos direitos autorais e de 

outras condições para um programa. Poderá 

apresentar um resumo das condições 

formuladas no contrato. 

Direitos Autorais 
Designação das pessoas ou organizações que 

detém os direitos de usos de uma produção.  

Produtor 
Pessoa física ou jurídica cuja iniciativa e 

responsabilidade é feita pela primeira vez a 

fixação de uma obra. 

Outros Nomes 

Quaisquer outros nomes significativos, se 

possível combinados com a função,  fazendo 

referência à realização de uma produção e 

detendo direitos específicos. 

Fonte: Adaptado FIAT/IFTA (2003) 

 

 

3.2.3 MPEG-7 (Multimedia Content Description Interface) 

 

O MPEG-7 é um padrão ISO / IEC (N6828) desenvolvido pelo grupo MPEG (Moving 

Picture Experts Group) que produziu um conjunto de padrões para representação codificada 

de áudio e vídeo em formatos digitais. 

O objetivo do MPEG-7 é fornecer um conjunto normalizado de ferramentas que 

(automaticamente ou manualmente) descrevem materiais multimídia, que podem ser passados 

ou acessados para um dispositivo do computador, permitindo a identificação rápida e 

eficiente.  

O MPEG-7 abrange todos os elementos de metadados, estrutura e relacionamentos que 

são usados para descrever objetos audiovisuais, como imagens estáticas (ou fotos), gráficos, 

modelos 3D, música, áudio, voz, vídeo, ou coleções de multimídia (NISO, 2004). Sendo 

assim, possibilita que a informação na qual acompanha esses objetos audiovisuais esteja 

combinada em tal apresentação multimídia. 

As ferramentas de descrição do MPEG-7 definem a sintaxe e a semântica de cada 

elemento dos metadados e esquemas de descrição que especificam a estrutura e a semântica 

das relações entre os elementos, conforme a seguir (MOVING PICTURE EXPERTS 

GROUP, 2004, tradução nossa): 
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Informação descritiva da criação e processos de produção do conteúdo 

(realização, título, pequena característica de um filme);  

Informação relativa à utilização do conteúdo (copyright, histórico de 

utilização, horário de emissão);  

Informação das características de armazenamento do conteúdo (formato, 

codificação);  

Informação estruturada dos componentes espacial, temporal e espaço-

temporais dos conteúdos (scenes cuts, segmentação em regiões, region 

motion tracking);  

Informações sobre características de baixo nível do conteúdo (cores, 

texturas, timbres sonoros, descrições de melodias);  

 Informação conceitual sobre a realidade capturada pelo conteúdo (objetos e 

eventos, interacção entre objetos).  

 

A descrição do MPEG-7 concentra-se na definição de uma representação das 

características de forma e conteúdo de multimídia. O MPEG-7, assim, facilita a recuperação 

de conteúdo com base em diferentes tipos de bancos de dados de áudio e vídeo. Através do 

desenvolvimento de ontologias (padronização de leituras e interpretações humanas dos 

atributos audiovisuais, usando suas propriedades, bem como as suas relações hierárquicas), a 

ligação é feita entre bancos de dados, mecanismos de busca e o usuário.  

 O MPEG-7 também utiliza o esquema XML como a linguagem escolhida para a 

representação textual de descrição de conteúdos e para permitir flexibilidade das ferramentas 

de descrição. Tendo em conta a popularidade do XML, a sua utilização permitirá uma maior 

interoperabilidade no futuro.  

Conforme Jong (2003, p. 34, tradução nossa), o padrão MPEG-7 está subdividido em 

sete partes: 

 

1.MPEG-7 Sistema: refere-se às ferramentas que são necessárias para 

preparar  descrições MPEG-7, para armazenamento e transporte eficiente e 

para permitir a sincronização entre o conteúdo e descrições; as ferramentas 

relacionadas com o gerenciamento e a proteção da propriedade intelectual. 

 

2.MPEG-7 Description Definition Language (DDL): a linguagem para 

definir novos esquemas de descrições (DSs). 

 

3.MPEG-7 Visual: Descritores e regimes de descrições que tratam apenas 

elementos visuais. 
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4.MPEG-7 Áudio: Descritores e regimes de descrições que lidam apenas 

com elementos de áudio. 

 

5.MPEG-7 Entidades Genéricas e Esquemas de Descrições de Multimídia: 

descritores e regimes de descrições que lidam com recursos genéricos e 

descrições de multimídia. 

 

6.Software de referência MPEG-7: implementações em software de partes 

relevantes do padrão MPEG-7. 

 

7.MPEG-7 Conformidade: diretrizes e procedimentos para testes de 

conformidade das implementações de MPEG-7. 

 

Além do MPEG-7 ser um padrão para descrever as características dos registros 

audiovisuais, também pode ser utilizado para beneficiar outros domínios de multimídia, a 

saber (MOVING PICTURE EXPERTS GROUP, 2004, tradução nossa): 

 

Bibliotecas digitais, Educação (catalogação de imagens, dicionários 

musicais, catalogação de imagens bio-médicas,...);  

 

Edição Multimídia (serviço personalizado de notícias em formato eletrônico, 

media authoring);  

 

Serviços culturais (museus de história, galerias de arte, etc);  

 

 Serviços de diretório multimídia (páginas amarelas, informação ao turista, 

sistemas de informação geográfica);  

 

Seleção do meio de transmissão (canal rádio, canal TV);  

 

 Jornalismo (procurar discursos de um certo político utilizando o seu nome, a 

sua voz ou o seu rosto);  

 

Comércio Eletrônico (publicidade personalizada, catálogos on-line, 

diretorias de lojas eletrônicas, etc);  


Vigilância (controle de tráfego, testes não destrutivos em ambientes hostis, 

etc);  


 Serviços de Investigação (reconhecimentos de características humanas, 

forenses); e 

 

Entretenimento doméstico (sistemas para gestão de coleções de multimídias 

pessoais, incluindo manipulação de conteúdo,  i.e., edição de home video, 

procurar um jogo, karaoke, etc). 

 

De toda maneira, seja o MPEG-7 um padrão utilizado também para descrever as 

características dos materiais em multimídia, facilitando os usuários a pesquisar e recuperar 

esses materiais de forma similar ao que ocorre nos mecanismos de busca na internet, o mais 

interessante é que este padrão se concentra, também, na descrição dos materiais audiovisuais, 
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com a busca de características e especificações que lhes são peculiares, como por exemplo, é 

possível fazer buscas mais restringidas por padrões de áudio, por padrões de imagens, fazer 

buscas através de resolução e cores, e fazer buscas de imagens especificadas em um vídeo. 

Desse modo, todos esses aspectos podem beneficiar o acesso preciso aos programas 

televisivos em formato digital. 
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4 PROGRAMAS TELEVISIVOS EM FORMATO DIGITAL 

 

A produção televisiva, tanto brasileira como estrangeira, passou rapidamente, a partir 

de um passado recente, de um processo analógico para o digital. Praticamente, a totalidade 

dos programas televisivos, hoje, são criados e finalizados em ambientes digitais.  

Ao mesmo tempo, um grande número de programas televisivos é compartilhado como 

arquivos digitais para, assim, estarem ao alcance da maioria do público para os assistirem, 

como é o caso da presença deles na internet, juntamente com a proliferação em massa de 

aparelhos portáteis multimídias para acessá-los.  

Diante deste cenário, tais programas podem estar em grande risco de se perderem, 

porque a preservação a longo prazo de acervos televisivos em formato digital ainda é um 

campo relativamente novo. 

 

Se os tradicionais e milenares textos em pedras e papéis estão em 

permanente risco, sob todo tipo de ameaça, o que dizer das imagens em 

movimento? No século XX, três veículos de comunicação imagética 

interferiram radicalmente na história, determinando hábitos de consumo e de 

comportamento, criando valores morais, mudando políticas: o cinema, a 

televisão e o computador (MOLINARI JÚNIOR, 2003, p. 8). 

 

É importante frisar que as produções televisivas são materializadas nos suportes 

conhecidos, de modo geral, como documentos audiovisuais
29

, que, conforme Camargo (2003, 

p. 149), são resultado das sucessivas revoluções tecnológicas ocorridas no final do século XIX 

e ao longo do século XX, quando o universo documental sofreu profundas transformações, 

registrando um peso cada vez maior dos documentos não convencionais como fotografias, 

filmes, gravações em áudio e vídeo e, mais recentemente, os documentos digitais. “Há que 

tomar a palavra documento no sentido mais amplo, documento escrito, ilustrado, transmitido 

pelo som, a imagem, ou de qualquer outra maneira.” (LE GOFF, 1996, p. 540).  

No caso da produção das imagens em movimento e com som, especialmente da 

televisão brasileira, as próprias emissoras de TV operam como o elo final da cadeia de 

realizações, na medida em que atuam como depositárias desses bens culturais para a 

                                                           
29 Documento audiovisual é um gênero documental integrado por documentos que contêm imagens, 

fixas ou em movimento, e registros sonoros, como filmes e fitas videomagnéticas. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 73). Nos termos desta pesquisa, por se referir à produção televisiva de 

imagem em movimento e com som, preferimos adotar o termo “programa televisivo” ao invés de 

documento audiovisual para especificar melhor o escopo deste estudo. 
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sociedade, resultantes de sua área de criação e produção, e presentes nas grades de 

programação.  

Os programas televisivos passaram, num período de pouco mais de um século, por 

diversos formatos. Conforme Molinari Júnior (2003, s/p), o mundo das imagens em 

movimento começou com os primitivos filmes mudos de suporte de nitrocelulose, depois lhe 

sucederam a película com o suporte de acetato
30

, o advento do cinema sonoro, a cor, e, hoje, 

as modernas projeções a partir de três dimensões (3D). Em seguida, as pioneiras fitas 

magnéticas de vídeo, como a fita profissional U-matic em sua forma de duas polegadas 

(largura de 19,1 mm), que revolucionaram a maneira de fazer televisão.  

As mídias que suportam os programas televisivos e os aparelhos que os reproduzem se 

desenvolveram rapidamente para fins de produção em formato digital, as câmeras de televisão 

foram aperfeiçoadas, e os sinais de transmissão atingem grandes distâncias. Como 

conseqüência, assistimos ao surgimento dos refinados meios digitais no mundo televisivo, 

parte deles conhecidos como os programas televisivos em formato digital, isto é, o registro de 

imagem em movimento e som através de códigos binários, sendo estes operáveis e arquivados 

em sistema computacional. 

Vale ressaltar que os suportes de formato analógico do mundo televisivo, 

genericamente, mais utilizados são as fitas magnéticas de vídeo Betacam. Por sua vez, a fita 

Betacam é uma família de formatos de videoteipes profissionais de meia polegada (1/2") 

criada pela empresa Sony em 1982. As fitas Betacam consideradas de formato analógico são 

as que possuem o tipo de minutagem total de 30 e 90 minutos cada fita. Com o decorrer do 

tempo a resolução de imagem e a capacidade de armazenamento da fita Betacam foram 

aperfeiçoadas.  

No ano de 1993, a Sony lançou a fita Betacam Digital com capacidade de 

armazenamento de 124 minutos, e a partir deste modelo foram criadas outras fitas magnéticas 

digitais com mais tempo de minutagem como a Betacam SX (1997), MPEG IMX (2001), 

HDCam (1997) e HDCam SR (2003). Um ponto a salientar é que estas fitas, embora sejam 

                                                           
30

 Felice (2003, p. 64), técnico em preservação de películas cinematográficas do Arquivo Nacional, 

relata que:  “os materiais que chegaram até os nossos dias são películas com suporte de acetato, que 

apresentam um conjunto de complicações inerentes às características físico-químicas desse material. 

Se, por um lado, com a utilização desse suporte, estabelecida a partir dos anos de 1950, conseguiu-se 

afastar o perigo da autocombustão, as películas com base de acetato de celulose demonstraram, ao 

longo das últimas décadas, a capacidade de desenvolver um processo de deterioração, a partir da 

liberação do ácido acético, que tem como conseqüências graves desde a deformação do suporte até a 

perda da emulsão, passando por outros problemas de difícil reparo”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Videoteipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sony
http://pt.wikipedia.org/wiki/1982
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consideradas fitas magnéticas digitais, são acessíveis por meio de equipamentos eletrônicos e 

não foram criadas para sistema computacional. 

 Neste caso, surgem as fitas LTO (Linear Tape-Open)
31

, originalmente na década de 

1990, como uma tecnologia de armazenamento de dados em fita magnética de alta capacidade 

que foram desenvolvidas para sistema computacional e, atualmente, são amplamente 

utilizadas pelas emissoras que já processam seus programas televisivos em formato digital, 

com seu fluxo via servidor para uma rede de computadores da empresa, como é o caso da TV 

País.  

Em relação à trajetória evolutiva da comunicação audiovisual, podemos perceber o 

desuso crescente dos formatos analógicos. A utilização da tecnologia digital implica em 

vantagens na facilidade de registrar e na capacidade de armazenar os programas televisivos. 

Porém, para os envolvidos com a preservação, fica evidente uma preocupação e constatação: 

“[...] não se observa e nem está comprovado qualquer avanço quanto à garantia de 

durabilidade dos meios digitais.” (MOLINARI JÚNIOR, 2003, p. 10). 

É razoável afirmar que o rápido e incontrolável desenvolvimento tecnológico poderá 

se tornar a causa dos principais problemas relacionados à preservação a longo prazo, 

atingindo todos os gêneros documentais em formato digital. Também é importante ressaltar 

que a qualidade de apresentação dos programas televisivos depende da matéria física que 

suporta as imagens e os sons.  

Da mesma forma, lembramos que a maneira que preservamos as mídias digitais 

determina a sua expectativa de vida útil. De acordo com Molinari Júnior (2003), as fitas 

magnéticas analógicas, pilar da história da televisão, persistem no tempo de vinte a quarenta 

anos, porém sabemos quantificar menos ainda quantos documentos digitais contemporâneos 

ficarão para a história. 

 

A agilidade da indústria e sua incrível inventividade criaram um novo 

problema: a obsolescência dos formatos e dos equipamentos. Em curto 

tempo, os artefatos audiovisuais caem em desuso. Não podemos nos 

esquecer que a riqueza da indústria depende da renovação dos produtos. O 

                                                           
31 A Linear Tape-Open - LTO é uma alternativa aos padrões abertos a formatos proprietários de fita 

magnética que estavam disponíveis na década de 1990. As empresas Seagate, a Hewlett-Packard, 

IBM iniciaram o Consórcio LTO, que dirige o desenvolvimento e gerencia de licenciamento e 

certificação dos fabricantes de mídia e mecanismo. O modelo de formulário-fator da tecnologia LTO 

atende pelo nome Ultrium, a versão original que foi lançado em 2000 e podia armazenar 100 GB de 

dados em um único cartucho. A versão mais recente foi lançada em 2010 e pode armazenar 1.5 TB 

no cartucho do mesmo tamanho. Desde 2002, a LTO tem sido a melhor escolha de formato de "fita" 

e é amplamente utilizada para pequeno e grande porte de sistemas computacionais, principalmente 

para Backup (HEWLETT-PACKARD, IBM, QUANTUM, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Backup
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que vale dizer que nós, arquivistas, historiadores e documentalistas 

desejamos a permanência daquilo que é feito para ser descartável... E o 

mundo dos arquivos, sobretudo o audiovisual, não está fora disso 

(MOLINARI JÚNIOR, 2003, p. 10). 

 

É relevante destacar que as incertezas trazidas pela tecnologia digital para 

salvaguardar acervos televisivos e as transformações dos meios de comunicação audiovisual 

levantam uma série de questões a respeito do problema da preservação da memória histórica e 

social registradas em programas de televisão.  

Molinari Júnior (2010), em entrevista ao jornal “O Tempo”, trata das indagações de 

como lidar com a multiplicação da produção, que é cada vez mais acessível graças às 

tecnologias digitais, e de como lidar com as constantes mudanças dos suportes de arquivos, 

que os tornam obsoletos em ritmo cada vez mais acelerado. Molinari Júnior (2010) diz que:  

 

O mundo digital traz muitas incertezas para nós que trabalhamos com 

memória. As grandes corporações tecnológicas estão criando uma nova idéia 

de obsolescência, ou seja, os aparelhos, as mídias, não têm mais durabilidade 

de uma década. O processo de superação industrial é de propósito. A 

indústria do capitalismo moderno, a indústria de tecnologia de ponta, criou 

um novo mercado de consumo que consiste nisso: aquilo que foi inventado 

há cinco anos já não tem mais importância hoje. Essa obsolescência vai 

atingir diretamente o mundo digital. Isto porque estamos ainda numa fase de 

transição e o campo da memória foi o último a ser consultado. Ainda assim, 

uma instituição de memória deve estar preparada para o que der e vier.  

 

 Considerando a singular importância dos acervos televisivos como retratos da cultura 

e da sociedade, como também registros de fatos históricos, eles podem ser entendidos como 

fonte de pesquisa científica pelo fato dos programas televisivos carregarem significados de 

manifestação artística, jornalística, documentária, entre outros.  Diante desse cenário, não há 

como negar a representatividade do mundo televisivo no contexto da cultura humana e sua 

significativa contribuição como fonte de informação para os mais variados objetivos e de 

memória de uma época. 

 Podemos, também, refletir sobre a importância dos programas televisivos como fonte 

privilegiada da memória social e histórica no trecho de uma palestra apresentada por Molinari 

Júnior (2001) para o “Primeiro Seminário Internacional – Os Arquivos Sonoros e 

Audiovisuais – na América Latina”, realizado na cidade do México em novembro de 2001, 

conforme a seguir: 

 

Mas o som e a imagem servem também para mostrar o quanto são frágeis os 

suportes documentais contemporâneos e, ao mesmo tempo, o quanto eles são 
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importantes em nossa sociedade, em sua capacidade extraordinária de 

transformação. Por isso, os documentos sonoros e visuais são preservados 

ou... destruídos. [...] Nos noticiários procura-se a razão do terror, da pobreza, 

do medo e do cansaço. O mundo volta-se para as partes mais distantes do 

planeta tentando entender línguas estranhas, paisagens exóticas, a lógica dos 

desvalidos. A palavra de ordem é lembrar, nunca esquecer. Mas será que 

vamos deixar sair da memória as torres gêmeas de Nova Iorque, como 

adormecida está a lembrança da hecatombe de Hiroshima? [...] E nós, os 

guardiões da história, como ficamos nessa paisagem? Para quem cuida da 

memória, as notícias não se prendem apenas à retina e aos ouvidos, como 

acontece aos espectadores. Os arquivistas sabem que fitas, fotos e discos não 

são diamantes que nada se alteram como o tempo. Para as pessoas que 

cuidam da memória social existe algo mais a se preocupar, posto que serão 

os herdeiros dos programas de rádio e de televisão, dos documentos 

produzidos pelos governos e pelas empresas privadas de todas as áreas 

(MOLINARI JÚNIOR, 2001). 

 

 No âmbito das produções televisivas brasileiras, é ressaltado o estudo de Kornis 

(2007), que teve por objetivo analisar como a história brasileira da segunda metade do século 

XX foi recuperada pelas ficções seriadas televisivas dentro do formato das minisséries que 

integravam as chamadas “Séries Brasileiras” da emissora Rede Globo, estas produzidas entre 

1986 e 1998, como por exemplo, as minisséries Anos Dourados (1986), Agosto (1993), Anos 

Rebeldes (1992), e Decadência (1995).   

A abordagem de Kornis (2007) teve como foco central a narrativa histórica 

contextualizada nos comportamentos, valores e posições políticas que interagiam com os 

personagens e a interpretação da identidade da sociedade, e de uma história nacional 

representadas na produção televisiva. “No interior da própria construção ficcional e de seus 

esquemas narrativos, procuro examinar como esses produtos podem ser entendidos enquanto 

documentos e memória da sociedade brasileira contemporânea.” (KORNIS, 2007, p. 7). 

Nesse contexto, é importante salientar que de acordo com os estudos de Kornis (2007, 

p. 2) a presença da história não só do Brasil, como do mundo representada na televisão é uma 

fonte de informação significativa, em alguns casos rentáveis por fazer parte de uma poderosa 

indústria do entretenimento e por estar presente no cotidiano da vida familiar, visto que a 

televisão consolidou-se como um meio de narração da história da sociedade, por meio de 

programas de documentário, telejornalístico, de ficção, entre outros gêneros. 

 

A trajetória da Rede Globo nesse processo pareceu-me extremamente rica 

pelo entendimento da própria produção ficcional da emissora desde 1970 

enquanto formuladora de um discurso sobre a nação, o que a transformava 

em poderosa agente de construção de uma identidade nacional. A língua, a 

paisagem, os hábitos e costumes, os problemas e os dilemas contemporâneos 
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além de aspectos da própria história do país são aspectos fundamentais nesse 

processo de construção de uma comunidade imaginada (KORNIS, 2007, p. 

2). 

 

 

  No cenário internacional, existem organizações que estão envolvidas na salvaguarda 

das imagens em movimento e na defesa da memória audiovisual. Dentre elas, podemos citar: 

FIAT/IFTA (Federação Internacional de Arquivos de Televisão); FIAF (Federação 

Internacional dos Arquivos de Filme); AMIA-EUA (Associação dos Arquivistas de Imagem 

em Movimento); ICA-Portugal (Instituto do Cinema e do Audiovisual); e IASA (Associação 

Internacional de Arquivos Sonoros e Audiovisual).  

 Em relação a FIAT/IFTA (2012) podemos afirmar que é uma organização não-

governamental voltada mais para a área televisiva e que se estabelece com o propósito de 

estar à disposição de seus membros, ou seja, arquivos de televisão, arquivos audiovisuais, 

multimídias e bibliotecas. Com mais de 250 membros de 70 países e fundada em 1977, a 

FIAT/IFTA congrega televisões públicas e privadas, arquivos nacionais e empresas da 

indústria audiovisual com o objetivo de promover fóruns para troca de conhecimento, 

soluções e experiências entre os membros, em áreas que vão da gestão às políticas de 

preservação e planos de migração digital (e conceitos associados como aos metadados: 

catalogação e descrição).  

Para conseguir isto, a FIAT/IFTA incentiva e organiza encontros locais e regionais, 

bem como conferências e seminários internacionais. A FIAT/IFTA também procura 

sensibilizar os governantes e os utilizadores em geral para a necessidade da preservação dos 

arquivos audiovisuais, propagando sempre a idéia de que eles são fontes essenciais para a 

história e cultura contemporâneas. 

A maior parte do trabalho da FIAT/IFTA é desenvolvido em quatro comissões,  a 

saber: 

 

 Comissão de Gerenciamento de Mídia: responsável pelo desenvolvimento de 

novas informações e ferramentas multimídia,  e metadados; 

 Comissão de Preservação e Migração: responsável pelo intercâmbio de 

conhecimento, problemas técnicos relacionados com a preservação e 

digitalização de arquivo, e os planos de migração; 

 Comissão de Programa e Produção: desenvolve os critérios de seleção e 

preservação, promove o uso e a exploração dos arquivos, comercialização, 

programa de Prêmios da FIAT, gerencia os direitos de propriedade intelectual; 

e 
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 Comissão de Estudos de Televisão:  promove um link para o mundo acadêmico 

pesquisando material audiovisual. 

 

No seu último seminário “Gestão de Mídia” realizado no Canadá na cidade de Toronto 

em 2011, a FIAT/IFTA estabeleceu como tema "Os novos desafios no arquivamento do 

acervo audiovisual em formato digital", no qual foi apresentada uma visão geral das 

mudanças tradicionais e novas das atividades de arquivamento frente aos novos desafios do 

armazenamento, da preservação, da seleção de metadados e do acesso para arquivos de 

televisão, trazendo como conseqüência novos campos de trabalho e exigências para o 

arquivista. 

Com o objetivo de conhecer as iniciativas que abrangem a preservação de programas 

televisivos em formato digital, a seguir serão apresentadas duas experiências internacionais 

contemporâneas de autoria norte-americana que, por sua vez, desenvolveram projetos e 

relatos sobre a salvaguarda em ambiente digital das imagens em movimento e som do mundo 

televisivo. 

 

4.1 Projeto “Preservando a Televisão Pública Digital” – Biblioteca do Congresso dos Estados 

Unidos (LIBRARY OF CONGRESS) 

 

O projeto “Preservando a Televisão Pública Digital” (Preserving Digital Public 

Television – PDPTV), uma iniciativa da Infraestrutura Nacional de Informação Digital e do 

Programa de Preservação (National Digital Information Infrastructure and Preservation 

Program-NDIIPP) da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos (LIBRARY OF 

CONGRESS, 2011), foi desenvolvido com as estações locais de televisão pública WNET 

(Nova York) e WGBH (Boston), em parceria com o Serviço Público de Radiodifusão (Public 

Broadcasting Service - PBS)
32

, e com a Universidade de Nova York, sob a liderança de Ken 

                                                           
32

 A Public Broadcasting Service  (PBS) é uma rede de televisão dos Estados Unidos de caráter 

educativo-cultural, em contraponto às grandes redes comerciais que operam no país, isto é, o termo 

" serviço público de radiodifusão "(PSB)  refere-se à radiodifusão destinada ao benefício público e 

não para interesses puramente comerciais. Sua sede é em Arlington, Virginia. A PBS possui em sua 

programação documentários, telejornais e programas educativos. A programação é ancorada de 

vários estados norte-americanos. Produz desde 1970 a versão original do mundialmente famoso 

programa Sesame Street. A emissora também é famosa por colocar no ar seriados e filmes 

britânicos de emissoras como BBC (pública), ITV e Channel 4 (privadas), assim como produções 

originais. Neste contexto, a  PBS opera a rede que distribui programas de televisão pública para 

mais de 300 estações, e a maioria dos programas nacionais passam pelo PBS antes que eles forem 

ao ar, é o repositório de fato a princípio para estes programas. O repositório da  PBS detém mais de 

150.000 vídeos de programas que remontam mais de 40 anos (RUBIN, 2010, p. 5, tradução nossa). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dpublic%2Bbroadcasting%2Bservice%2Buk%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D571%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_service_broadcasting&usg=ALkJrhh1RFibmQhyMW_F0jN3K_9O3j3pig
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Devine como diretor do Departamento de Tecnologia da WNET e do Doutor Howard Besser 

da Universidade de Nova York. As atividades do projeto formalmente começaram em 

setembro de 2004 e foram concluídas em março de 2010. 

Com o objetivo de abordar os desafios e desenvolver, principalmente, soluções para a 

preservação dos programas nascido-digitais da televisão pública, os participantes do projeto 

PDPTV lançaram uma proposta de criar um protótipo de repositório digital para a preservação 

destes programas, com a colaboração da Universidade de Nova York.  

A equipe da Biblioteca Digital da Universidade de Nova York já possuía uma vasta 

experiência em criação de sistemas de repositório especificamente para grandes arquivos 

digitais com metadados, portanto, os membros do projeto PDPTV entenderam que poderiam 

se beneficiar dessa experiência para proteger o legado de acervo televisivo que crescia 

rapidamente em formato digital. 

 

Sem um planejamento de preservação, programas produzidos digitalmente 

na televisão pública estão em grande risco de serem perdidos. As rápidas 

mudanças na tecnologia digital estão promovendo a reprodução e gravação 

de sistemas obsoletos em uma velocidade incrível, ao mesmo tempo 

ferramentas adequadas para gerenciar grandes e complexos arquivos de 

vídeo não estão ainda aperfeiçoadas. Isto deixou uma lacuna muito grande 

na preservação do legado da televisão pública da América (RUBIN, 2010, p. 

4, tradução nossa). 

 

Após vários anos de testes, os membros do projeto PDPTV concluíram que o 

repositório digital não seria aplicável com grande variedade de formatos de codificação de 

vídeo, portanto, seria necessário selecionar determinados formatos como padrão e adotar um 

conjunto consistente de metadados uniformes para servir a totalidade dos programas 

televisivos em formato digital das estações de teledifusão pública dos Estados Unidos.   

Dessa forma, os membros do projeto PDPTV constataram que o processamento 

necessário para ingest
33

 de diversos formatos de arquivos e metadados (que não correspondam 

a qualquer padrão e são  inconsistentes e casuais), foi simplesmente insustentável para a 

finalidade de criar um repositório digital de preservação a longo prazo e bem sucedido. 

Em síntese, os objetivos do projeto foram: 

 

                                                           
33 Ingest refere-se à fase de entrada do documento na robótica de armazenamento, envolvendo a 

captura, digitalização e a compressão do material. O termo ingest é conseqüência da implementação 

do fluxo digital e gera neologismo como, por exemplo, o verbo ingestar e seus derivados. Por sua 

vez, Ferreira (2009, p. xxvi) define ingestão como o “[...] processo ou componente responsável pela 

recepção de material de arquivo”. 
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Estabelecer um protótipo de repositório de preservação para os programas 

nascido-digital da televisão pública; desenvolver um conjunto de normas 

para metadados, arquivos e formatos de codificação e produção prática para 

o fluxo de trabalho; recomendar critérios de seleção de programas 

televisivos para preservação a longo prazo; analisar as questões de 

acessibilidade e métodos para a manutenção da preservação digital dos 

materiais da televisão pública, incluindo as preocupações com o Information 

Packages; e introduzir a importância da preservação digital para a 

comunidade de serviço público de radiodifusão (RUBIN, 2010, p. 5, 

tradução nossa). 

 

Na essência, os membros do projeto PDPTV tinham por prioridade criar um 

repositório como modelo e com critérios de preservação para que o sistema público de 

televisão dos Estados Unidos pudesse não só usá-lo, como também mantê-lo. Por 

conseguinte, a estrutura do repositório foi apresentada em junho de 2010 através do relatório 

final referente ao projeto PDPTV (RUBIN, 2010, p. 15), conforme a Figura 4 abaixo: 

Figura 4 -  Repository Information Packages 

 
    Fonte: RUBIN (2010, p. 39) 

 

Segundo Rubin (2010), a criação, o teste e a operacionalização de um modelo de 

repositório compatível com OAIS (Open Archival Information System) foram o foco central 

do projeto PDPTV e foi elaborado o modelo de repositório digital pela equipe de serviços de 

tecnologia de Biblioteca Digital da Universidade de Nova York, que tinha como 

responsabilidade principal a criação do repositório de preservação dos programas televisivos 

em formato digital. A arquitetura do repositório com o plano anexado de metadados descreve 

detalhes das funções técnicas e operacionais, a saber: 
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O design de preservação do ambiente; as tecnologias usadas para oferecer 

suporte às funções de preservação; a criação do arquivamento de pacotes de 

informações de gerenciamento de arquivos de vídeo complexos; as normas 

usadas para oferecer suporte à agregação de fontes de metadados, incluindo 

METS
34

, PBCore
35

 e PREMIS; e o processo usado para determinar as 

necessidades dos usuários do repositório para criar requisitos de saída 

(RUBIN, 2010, p. 15-16, tradução nossa). 

 

Segundo Rubin (2010, p. 16), o repositório de preservação (Preservation Repository - 

PR) da Universidade de Nova York foi idealizado como um sistema de "conteúdo neutro" 

para preservar uma variedade de tipos de arquivos de diferentes projetos que visam 

salvaguardar documentos digitais. Para o projeto PDPTV, especificamente, foi dada atenção 

para os processos de criação de pacotes de informação
36

 provenientes aos processos que 

desenrolam no âmbito do modelo OAIS, ou seja, Pacotes de Informação de Submissão 

(Submission Information Packages - SIPs), a estrutura de Pacotes de Informação de 

Armazenamento (Archival Information Packages-AIPs) e a determinação e gestão necessárias 

de metadados para cada pacote, incluindo os papéis do METS, PREMIS e o padrão de 

                                                           
34

 O METS, sigla de “Metadata Encoding Transmission Standard”, é um esquema XML que 

oferece um mecanismo flexível para codificar todos os tipos de metadados associados a um objeto 

digital – descritivos, administrativos, estruturais - e para exprimir as ligações complexas entre esses 

metadados no ambiente de um repositório. Por conseguinte, o METS estabelece um padrão útil 

para a gestão de objetos digitais no âmbito de um repositório e o intercâmbio deles entre 

repositórios (ou entre repositórios e seus usuários); além do mais, oferece a possibilidade de 

associar um objeto digital com comportamentos ou serviços. Dessa forma, um documento METS 

pode ser usado para estruturar Pacotes de Informação de Submissão, Pacotes de Informação de 

Arquivamento e Pacotes de Informação de Disseminação, que é a forma como as informações são 

gerenciadas e fluem no contexto do Modelo de Referência OAIS (LIBRARY OF CONGRESS, 

2009 apud SAYÃO, 2010a, p. 26-27). 
35  O PBCore é um conjunto de metadados padrão para meios audiovisuais. Ele fornece um rico 

conjunto de descritores para programas de rádio e televisão, nos formatos analógicos e digitais. O 

PBCore é utilizado como um modelo de dados para meios de catalogação e sistemas de 

gerenciamento de ativos. Como um esquema, ele permite a troca de dados entre organizações, 

sistemas e coleções de mídia. O desenvolvimento do PBCore foi financiado pela Corporação de 

Radiodifusão Pública para servir a Comunidade de Serviço Público de Radiodifusão dos Estados 

Unidos. O padrão PBCore é baseado no Dublin Core com um número de elementos adicionados 

útil para a mídia. Desde seu lançamento em 2005, o PBCore foi adaptado por muitos usuários nos 

meios de comunicação públicos, bem como arquivos cinematográficos, instituições acadêmicas e 

outras coleções audiovisuais e arquivos. Com o lançamento da versão 2.0 em janeiro de 2011, o 

PBCore tornou-se ainda mais útil. O PBCore 2.0 continua a permitir utilizações básicas, como 

também continua a ser um prático dicionário de dados para catálogos de mídia. Os usuários mais 

avançados podem agora tirar vantagens dos novos atributos opcionais dentro dos elementos do 

PBCore, que podem especificar fontes, taxonomias e partes de uma mídia. (PUBLIC 

BROADCASTING COMMUNITY, 2011, tradução nossa). 
36

  Para melhor entendimento sobre pacote de informação, ver a seção 3 Metadados. 
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metadados técnicos do PBCore. A estrutura dos padrões de metadados selecionados pelo 

projeto PDPTV está esboçada conforme a Figura 5 abaixo:  

 

Figura 5 - Metadata Schema 

 
Fonte: RUBIN (2010, p. 40) 

 

Segundo o relatório (RUBIN, 2010), foi submetida uma amostra para o repositório de 

mais de 80 horas de segmento de programas televisivos (program masters) considerados de 

alta resolução, incluindo os programas das emissoras de televisão WNET e WGBH, como 

também a inclusão dos programas televisivos de produção norte-americana provenientes da 

rede de televisão PBS. 

Os metadados também foram coletados e agregados para cada programa televisivo das 

instituições parceiras do projeto PDPTV. Isto permitiu que fosse possível ao repositório 

coletar, organizar, padronizar, processar e ingestar uma variedade de arquivos de programas 

com formatos de codificação, e com diferentes metadados. 

 

Incorporar metadados técnicos e consistentes dos arquivos de vídeo também 

comprovou ser um desafio. Porque os arquivos de programa televisivo foram 

submetidos ao repositório em diversos formatos (incluindo diversidade de 

invólucros e formatos de codificação como o MXF, Quicktime, e vários 

tipos de MPEG e Pro DVC), várias ferramentas eram obrigadas a reproduzir 
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os vídeos e para extrair metadados técnicos dos cabeçalhos de arquivo, como 

bit-rate, filesize, e frame size (RUBIN, 2010, p. 39, tradução nossa). 

 

No projeto PDPTV foi verificado que os problemas encontrados ao testar esses vários 

formatos de arquivo, combinado com o demorado esforço necessário para coletar metadados, 

demonstraram a alta prioridade para a configuração padronizada de normas como um 

requisito de sucesso de qualquer operação para futuros repositórios de preservação digital.  

Dessa forma, depois de vários testes com o repositório foi possível à Rubin (2010) expor no 

relatório final suas conclusões e o seguinte comentário como membro do projeto PDPTV: 

 

Fomos bem sucedidos em resolver muitos dos problemas inerentes aos de 

projetar um ambiente de preservação digital para arquivos televisivos, 

incluindo como lidar com vários formatos de arquivo, as exportações de 

diferentes bancos de dados e estruturas de metadados. Ao mesmo tempo, 

aprendemos que funções não podem ser automatizadas sem normas 

uniformes para processamento de metadados ou formatos de arquivo e isso é 

um dos maiores problemas que o sistema de radiodifusão pública terá de 

resolver para criar um repositório digital de longo prazo e bem sucedido 

(RUBIN, 2010, p. 16, tradução nossa). 

 

As projeções de contribuição esperadas pelo  repositório de preservação da 

programação da televisão pública dos Estados Unidos, produto do projeto PDPTV, são 

expressadas conforme  abaixo:  

 

Incentivar fortemente o aumento da procura e novas utilizações de conteúdos 

audiovisuais para que sejam encontráveis e disponíveis; custos de acesso 

mais baixos para ajudar a atender à demanda por este conteúdo; suporte ao 

uso de conteúdo audiovisual que caso contrário seria perdido sem 

preservação; gerar novas receitas para os detentores de copyright e outros 

como resultado de maior utilização; e preservar a cultura e a herança 

audiovisual para as gerações futuras (MALSSEN, 2010, p. 3, tradução 

nossa). 

 

Em outro trabalho, a emissora WNET elaborou um projeto que descreve a 

implementação do sistema MAM (Media Asset Management), que por sua vez é um sistema 

projetado especificamente para facilitar a preservação digital de programas da televisão 

pública dos Estados Unidos. O conceito do sistema MAM é proveniente da área de tecnologia 

da informação e Viana (2008) o define como: 

 

Conjunto de processos, sistemas (softwares) e ferramentas (hardwares) 

necessários para a gestão dos conteúdos. A principal finalidade é permitir a 

identificação, captura, digitalização, armazenamento, catalogação e o acesso 

eficiente às coleções de filmes, vídeos, texto e áudio (VIANA, 2008, p. 9). 
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De acordo com o relatório de Goldman et al (2011) sobre o projeto da emissora de 

televisão WNET, as emissoras públicas dos Estados Unidos mudaram seus fluxos de trabalho 

para os baseados em ambientes de arquivos digitais. Estas práticas provocaram um desafio 

para a preservação dos acervos televisivos.   

Por esta altura, a WNET reconheceu a diferença dos métodos tradicionais de 

preservação de materiais analógicos em comparação com os arquivos digitais baseados em 

workflows.  Eles também perceberam as oportunidades que a transição digital fornecia para 

simplificar a criação, distribuição, arquivamento e procedimentos para todas as unidades de 

negócios dentro da organização.  Conforme o relatório (GOLDMAN et al, 2011), novas 

ferramentas, protocolos e políticas seriam necessários, incluindo, assim, a proposta do sistema 

MAM, como uma solução, segundo a WNET, mais apropriada. 

Dessa forma, o MAM foi concebido para aderir a um conjunto de princípios 

fundamentais que abordam os requisitos da produção e preservação dos arquivos televisivos.  

Esses requisitos incluem a implementação sistemática de metadados em toda gestão da 

produção, a aplicação de um número limitado de formatos de arquivo padrão, e de 

ferramentas e integrações técnicas para permitir que o acompanhamento do fluxo dos vídeos 

digitais e dos metadados, desde o início da produção até o arquivamento dos mesmos, 

utilizando o padrão de metadados PBCore, que foi considerado pelo projeto PDPTV seguro e 

eficiente para o armazenamento dos programas televisivos, como também auxilia na 

transferência automatizada para o repositório de preservação.   

Conforme Goldman et al (2011), a seleção, o desenvolvimento e a implantação de um 

sistema MAM apropriado tiveram muitos desafios. Para os autores foi necessário mudar a 

cultura institucional e métodos de trabalho de toda a organização, sendo assim considerado 

um processo contínuo.  No entanto, o novo sistema já ajudou a emissora WNET a criar um 

repositório de preservação mais consistente e padronizado, assessorando, assim, eficientes 

processos que abrangem a produção dos programas televisivos nascido-digitais, como a 

preservação dos mesmos para o público futuro.  

Após a experiência de pesquisa e desenvolvimento do repositório, a equipe do projeto 

PDPTV concluiu que é importante fazer uma avaliação da chamada “preservação sustentável” 

dos arquivos televisivos do sistema público de radiodifusão dos Estados Unidos. 

No âmbito da preservação digital, esta sustentabilidade refere-se ao: 

 

[...] conjunto de negócios, mecanismos sociais, tecnológicos e políticos que 

incentivam o recolhimento de importantes ativos de informação em sistemas 
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de preservação digital, e suporte a persistência indefinida de sistemas de 

preservação digital, e permitam o acesso e a utilização dos ativos de 

informação para o futuro a longo prazo (RIBBON, 2008 apud MALSSEN, 

2010, p. 14, tradução nossa). 
  

Nessa discussão sobre preservação digital sustentável, destacaram as seguintes 

considerações (MALSSEM et al, 2010, p. 7-8, tradução nossa): 

 

1. Preservação sustentável requer uma boa infraestrutura tecnológica, bem 

como práticas de criação e distribuição que ofereçam suporte ao acesso a 

longo prazo. 

 

2. A boa conservação, incluindo a criação de metadados consistentes e 

gerenciáveis, continuará a adicionar valor aos ativos da televisão pública ao 

longo do tempo. 

 

3. Se corretamente gerenciado, os benefícios da preservação compensarão, 

em última análise, os custos contínuos de estabelecer um repositório de 

preservação. Sabendo que a preservação permite o acesso futuro aos 

materiais, como também serve a missão da televisão pública, e pode resultar 

em redução de custos para os produtores e aumento da receita para os 

usuários. 

 

4. Os custos associados à preservação a longo prazo do acervo digital da 

televisão pública podem ser acessíveis, especialmente se eles são vistos 

como um investimento de muito longo prazo. Além disso, se a televisão 

pública está interessada em usar seus programas no futuro, o custo da 

implementação da preservação agora será muito menos dispendioso do que 

tentar recuperar os perdidos ou danificados materiais mais tarde. 

 

5. A preservação sustentável exige apoio financeiro constante, confiável e 

suficiente. 

 

6. Há uma variedade de modelos de funcionamento que existem dentro de 

serviço público de radiodifusão que pode maximizar a eficiência e permitir 

que os custos sejam compartilhados e distribuídos por vários componentes, 

grupos de interesse e usuários em potencial dos materiais. 

 

7. As necessidades de preservação não estão em concorrência com as de 

produção do programa. Porque a preservação é necessária para acesso futuro 

ao conteúdo digital, compatível com a preservação dos fluxos de trabalho de 

produção que devem tornar-se parte integrante de um processo de produção 

totalmente digital. Este ponto sinaliza uma mudança de paradigma 

importante, onde a preservação digital não é um custo opcional como 

"complemento" à produção, mas uma exigência para a usabilidade contínua 

dos materiais.  As ações de preservação, de fato, podem acelerar o processo 

de produção, enquanto seus custos incrementais podem ser incorporados 

como necessários no orçamento de produção global. 

 

 De toda maneira, naquele relatório, Malssen et al (2010) analisaram o problema da 

sustentabilidade digital como um amplo campo de assuntos relacionados. Na concepção dos 
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autores, a idéia popular que preservação é restringida para os custos de armazenamento e 

rendimento operacional, hoje, é contestada. Portanto, é exposto nas palavras de Malssem et al 

(2010, p. 66, tradução nossa) a justificativa para esta afirmação:  

 

Estabelecemos para demonstrar que preservação sustentável e acesso só 

podem ocorrer quando há repositórios digitais confiáveis - entidades com a 

infraestrutura técnica e organizacional capazes de preservação de bits e 

gerenciamento de conteúdo digital, para que este seja acessível e utilizável.  

 

Neste sentido, os autores, como participantes do projeto PDPTV, alertam que a 

chamada “preservação sustentável” abarca não somente os recursos necessários para sustentar 

os materiais a serem preservados, mas também é importante contemplar os sistemas, as 

atividades e os recursos humanos que sejam apropriados para sustentar a organização ou 

serviços que realizam preservação.  

 

4.2 O Dilema Digital (THE DIGITAL DILEMMA) – Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas dos Estados Unidos 

 

 

Existem outros trabalhos internacionais que abordam assuntos sobre a guarda e acesso 

de materiais audiovisuais digitais, como é o caso da publicação de um relatório norte-

americano intitulado “O Dilema Digital” (The Digital Dilemma) que, por sua vez, está 

disponibilizado no site da Cinemateca Brasileira
37

 em versão traduzida para o português.  

Este relatório foi realizado pelo Conselho de Ciência e Tecnologia da Academia de 

Cinema de Hollywood (SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL, 2009), com o objetivo 

de relacionar um conjunto de temas estratégicos sobre o arquivamento e o acesso aos 

materiais audiovisuais digitais. O estudo teve a duração de mais de um ano e foi lançado em 

2005 com Phil Feiner sendo presidente do Comitê de Conservação Digital da Academia. O 

relatório teve dois co-autores: Andy Maltz, diretor do Conselho de Ciência e Tecnologia da 

Academia, e o conservador Milt Shefter.  

É importante frisar que esse trabalho destaca que pela primeira vez foram reunidos 

arquivistas e tecnólogos experientes dos estúdios de Hollywood com os responsáveis pela 

preservação de “imagens em movimento” das universidades, das instituições do governo 

norte-americano e de outras organizações.  

                                                           
37 Disponível em: http://www.cinemateca.com.br/ 

http://www.oscars.org/science-technology/council/projects/digitaldilemma/
http://www.oscars.org/science-technology/council/projects/digitaldilemma/
http://www.oscars.org/science-technology/council/projects/digitaldilemma/
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Tal reunião deu origem à elaboração da publicação “O Dilema Digital”, na qual consta 

uma observação importante no que diz respeito à questão do planejamento, ou seja, “essa 

reunião levou à percepção de que a acentuada aceleração no uso de sistemas digitais não 

estava sendo acompanhadas pelo planejamento adequado, ou mesmo, em alguns casos por um 

entendimento completo do impacto potencial da revolução digital.” (SCIENCE AND 

TECHNOLOGY COUNCIL, s/p, 2009).  É interessante perceber que o relatório “O Dilema 

Digital” reconhece que a escala das necessidades de arquivamento de Hollywood não é tão 

diferente das outras instituições e setores que também têm como missão a preservação a longo 

prazo de grandes volumes de imagens, sons, textos e outros tipos de informação.  

O relatório também defende que o desafio posto para estas instituições é grande 

demais para ser enfrentado isoladamente e aponta para iniciativas como o NDIIPP, sigla de  

National Digital Information Infrastructure and Preservation Program, da Biblioteca do 

Congresso americano, e da ERA, sigla de Electronic Records Archives, que visam preservar e 

promover o acesso a registros digitais. 

Além de possibilitar um primeiro contato com os grandes dilemas dos acervos digitais, 

o trabalho do Conselho de Ciência e Tecnologia da Academia também é um extensivo relato 

de instituições públicas e privadas, e programas governamentais que estão voltados para a 

questão de como está sendo conduzida a preservação de bens cinematográficos digitais, como 

também faz apontamentos sobre os acervos televisivos digitais. 

Dessa forma, a publicação esboça um breve trajeto do crescimento da programação 

televisiva nos Estados Unidos quando se refere ao desenvolvimento de canais alternativos, das 

vendas de pacotes de mídia para consumidor e dos mercados estrangeiros para programas 

televisivos norte-americanos que impulsionaram a preservação.  

Segundo o estudo da Academia, todas as grandes emissoras, mesmo em 1997, já 

tinham implementado planos de preservação de programas televisivos exibidos em horário 

nobre. “A razão pra preservar esses programas era explícita: eles representavam ativos reais 

de valor para seus proprietários corporativos.” (SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL, 

2009, p. 19). 

Conforme o relatório, os arquivos de televisão norte-americanos mais antigos estão em 

película 16mm e 35mm. Com decorrer dos anos, a maior parte das filmotecas de películas foi 

sendo substituída quando as emissoras passaram a adotar fitas de vídeo U-matic. Tal 

substituição gerou lacunas nos arquivos públicos de noticiários locais entre 1950 e 1975, pelo 

fato de muitas emissoras locais descartarem suas filmotecas de 16mm. Como outra atitude de 

perda de informação, os programas jornalísticos de emissoras locais não eram mantidos por 

http://www.archives.gov/era/
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mais do que algumas semanas antes da fita de vídeo ser reciclada, e tal prática, segundo o 

estudo, permanece até hoje. 

As emissoras de grande porte dos Estados Unidos têm um cenário diferente em 

comparação às emissoras locais para a preservação. Estas grandes emissoras “têm migrado 

seus acervos de filme para vídeo e de vídeo para acervos inteiramente digitais usando 

infraestrutura de uso geral de Tecnologia da Informação (TI) ao longo dos últimos 5 a 10 

anos.” (SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL, 2009, p. 19). 

Por outro olhar, muitos defendem que é possível reproduzir negativo original de 

registro audiovisual sem comprometer as imagens, pois consideram um processo menos 

dispendioso em comparação com os custos da preservação digital. 

 

Um artigo recente publicado pelo DGA Quarterly citava Feiner que 

observava que quando Superman returns (Superman, o retorno, dir. Bryan 

Singer) foi produzido em formato digital em 2006, ele gerou 

aproximadamente 200 Terabytes de informação. Um único terabyte equivale 

a 1.000 bilhões de bytes de informação. [...] Feiner perguntou: “O que você 

faz com toda essa informação?” Shefter nota que I Love Lucy e outros 

programas produzidos pelos estúdios Desilu há cinqüenta anos ainda estão 

sendo comercializados com a TV porque foram adequadamente 

preservados... Desilu conservou os filmes de seus programas de televisão nos 

arquivos do laboratório sem perceber que eles se tornariam valiosos. Alguns 

desses programas ainda estão sendo negociados com as televisões, gerando 

lucros (EASTMAN KODAK COMPANY, 2011, p. 35, tradução nossa). 

 

É proveitoso observar, conforme o relatório (SCIENCE AND TECHNOLOGY 

COUNCIL, 2009, p. 19), que desde a mudança da captura em película 16mm a gravação para 

mídias e formatos de vídeo mais avançados, a indústria televisiva se rendeu as tecnologias na 

medida em que estas apresentassem melhorias operacionais, econômicas, e de qualidade mais 

imediata.  

Tal situação contribuiu para que os depósitos de materiais televisivos estivessem 

repletos de variedades de formatos incompatíveis e com equipamentos obsoletos para 

reproduzi-los. Dessa forma, reforçando a necessidade de migração dos programas televisivos 

dos formatos ultrapassados para os novos para assim ser possível o acesso dos mesmos. 

 

No entanto, o mercado consumidor para vídeo declinou muito na última 

década com a mudança da mídia dos pacotes de Hollywood de VHS para 

DVD. Combinando essa tendência de consumo com a aceleração da 

passagem da infraestrutura e dos fluxos de trabalho das emissoras para uma 



91 
 

operação sem fita, baseada em arquivos de dados. (KIENZLE, 2007, p. 1 

apud SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL, 2009, p. 19). 

 

Essa tendência em operar com base de dados e sem fitas já está sendo, gradativamente, 

uma realidade nas maiores e mais progressistas emissoras televisivas no mundo. Na essência, 

o objetivo hoje dessas organizações é promover um ambiente tapeless, ou seja, arquivo sem 

fita analógica, e a alternativa para busca destas tecnologias digitais para armazenar os 

programas televisivos por longo prazo ainda é um desafio.  

 O relatório da Academia cita o entendimento geral que por causa da degradação dos 

sinais e da obsolescência dos formatos e padrões, a mídia digital é muito mais volátil do que a 

película. Há um consenso de que os arquivos digitais devem realizar migrações, pelo menos, a 

cada cinco anos para garantir sua acessibilidade (SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL, 

2009, p. 33). Mas isto, o relatório já prevê que não se dá sem custos, já que demanda um 

investimento expressivo e contínuo em infraestrutura de tecnologia digital, atualizações 

contínuas de equipamentos, programas de computador e equipes especializadas. 

Dessa forma, é possível afirmar, em linhas gerais, que o relatório “O Dilema Digital” 

tem por finalidade principal fazer com que os profissionais, tanto de dentro, como de fora da 

indústria audiovisual, tomem consciência dessa importante questão de implementar 

planejamentos e estratégias de preservação e se mobilizem antes que os bens materiais digitais 

sob sua custódia se percam para sempre. 

Vale salientar que a exposição das experiências norte-americanas, isto é, da Academia 

de Artes e Ciências Cinematográficas e da Biblioteca do Congresso, serviu para elucidar, de 

forma preliminar, um panorama que permeia o advento da tecnologia digital presente nos 

arquivos televisivos. Desse modo, tais experiências subsidiam a compreensão do caso TV 

País, sobretudo, por causa da questão de operar no padrão tapeless (produção sem fita) ser um 

fenômeno recente e a preservação dos programas televisivos neste padrão tratar-se de um 

assunto ainda não consolidado na literatura da área. 
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5 PLANEJAMENTO 

 

 

De acordo com Silva (2001, p. 89 apud BARBOSA, BRONDANI, 2005, p. 109-110), 

o planejamento tem suas origens nas mais remotas civilizações, desde o momento em que o 

homem precisou realizar tarefas e organizar recursos disponíveis.  O mesmo autor, em sua 

obra “Teorias da Administração”, descreve civilizações como os sumérios, os egípcios, os 

babilônios e chineses entre outros, para exemplificar tal declaração.  

Dessa forma, Silva (2001, p. 89 apud BARBOSA, BRONDANI, 2005, p. 109-110) 

para passar uma breve análise sobre as obras antigas, e assim indicar a complexidade que já 

era exigida do planejamento, apresenta a construção da pirâmide de Quéops no Egito, como 

um empenho de uma “cidade empresa” com aproximadamente cem mil habitantes, 

trabalhando por 20 anos em pelo menos dois milhões e trezentos mil blocos de pedra de duas 

toneladas e meia cada, além de vários outros materiais. Esses e outros empreendimentos 

seriam impossíveis de serem realizados sem um prévio planejamento.  

Atualmente, as empresas e instituições, de modo geral, evitam desempenhar suas 

atividades na base do improviso, e nem almejam depender da sorte ou do acaso.  O 

planejamento representa a idéia de minimizar os erros e manter o rumo.  

Isso porque as constantes transformações que estão ocorrendo no contexto mundial, 

sobretudo no cenário tecnológico, implicam na necessidade de um preparo para enfrentar o 

futuro, e isto propõe planejamento (PARSON, 1987 apud BRABALHO, BERAQUET, 1995, 

p. 18). “Como vivemos em uma época de mudança e descontinuidade, as organizações têm de 

ajustar-se continuamente, e se possível, antecipar-se às mudanças.” (CHIAVENATO, 2010, 

p.139). 

Em razão disso, planejar para o futuro implica em lidar com a mudança com o 

propósito de se antecipar e precaver-se de eventos indesejáveis para a organização. Segundo 

Chiavenato (2010, p. 138):  

 

O planejamento lida com o futuro. Começa com a determinação dos 

objetivos e detalha os planos necessários para atingi-los com eficiência e 

eficácia. Assim, planejar significa definir os objetivos e escolher 

antecipadamente o melhor curso de ação para alcançá-los com o mínimo de 

esforço e custo. O planejamento define onde se pretende chegar, o que deve 

ser feito para tanto, quando, como e em qual sequência. 

 

Nesse contexto, Chiavenato (2010) defende a idéia de combater a mentalidade 

simplista de solução de problemas conforme vão aparecendo nas organizações, e isto implica 
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que estas se tornem mais reativas às ocorrências do que pró-ativas aos eventos no tempo em 

que vivenciamos mudanças cada vez mais rápidas e inesperadas. Para o autor, o papel do 

planejamento é substituir a ação reativa diante dos eventos que já aconteceram por uma ação 

pró-ativa e antecipatória em relação aos eventos futuros.  

 

No fundo, o planejamento é uma técnica para absorver a incerteza sobre o 

futuro e permitir maior consistência no desempenho das organizações. Aliás, 

o planejamento envolve várias formas de lidar com a mudança e com a 

incerteza que ela traz consigo. (CHIAVENATO, 2010, p. 138). 

 

Conforme Chiavenato (2010), o planejamento representa a primeira função 

administrativa, servindo como base para as demais funções como organização, direção e 

controle. Para o autor, essencialmente, o planejamento representa um modelo teórico para a 

ação futura. Em esquema, Chiavenato (2010, p. 138) expõe as premissas básicas do 

planejamento, a saber: “definir objetivos; verificar o estado atual das coisas; desenvolver 

premissas sobre condições futuras; identificar meios para alcançar os objetivos; e implementar 

os planos de ação necessários”. 

Conforme Barbalho e Beraquet (1995, p. 18), “[...] o processo de planejar determina a 

direção a seguir, mensurando os recursos disponíveis e os necessários”. Isto significa que o 

planejamento apóia o processo decisório, e, ao mesmo tempo, é uma atividade importante e 

rotineira tanto para vida cotidiana dos indivíduos (que planejam seu dia, as suas férias, a 

compra de um bem, entre outros), como também para as organizações (que planejam seus 

investimentos, a preservação de seu patrimônio, a sua produção, seus serviços, atuação no 

mercado, entre outros).  

Contudo, o planejamento, como uma prática freqüentemente desenvolvida nas 

organizações, tem sua abrangência direcionada para a própria organização. Enquanto o 

planejamento estratégico busca o todo, isto é, o ambiente interno e externo à organização. 

Tudo que possa influenciar, interferir, contribuir, modificar ou afetar a partir do cenário 

externo necessita ser notado e analisado pela organização, e através da metodologia do 

planejamento estratégico isso é tangível. 
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5.1 Planejamento Estratégico 

 

 

O planejamento estratégico, em todos os aspectos técnicos, tornou-se uma importante 

ferramenta gerencial que surgiu no início da década de 1970 e foi adotado, inicialmente, pelas 

empresas norte-americanas e européias. Nas décadas de 1950 e 1960 os administradores 

empregavam apenas o planejamento operacional, porque o crescimento de demanda total 

estava controlado.  

No entanto, isso mudou com a turbulência dos anos 1970 que trouxe a tona diversas 

crises: os preços do petróleo dispararam com a guerra entre árabes e israelenses; houve 

escassez de energia e matéria-prima, inflação de dois dígitos, recessão econômica e 

alarmantes índices de desemprego (BARBOSA, BRONDANI, 2005). 

Portanto, esse conjunto de fatos negativos para a economia acarretou como 

conseqüência à necessidade de um novo processo de planejamento, visando manter as 

empresas numa boa posição, mesmo diante das variáveis que possam ocorrer no ambiente 

externo, ou seja, em quaisquer aspectos econômicos, sociais e tecnológicos. 

Segundo Barbalho e Beraquet (1995), essa metodologia foi trazida ao final da década 

de 70 para o Brasil por empresas multinacionais no setor privado, e só recentemente tem sido 

empregada pelo setor público e pelas organizações sem fins lucrativos. 

 

O planejamento estratégico para bibliotecas e demais unidades de 

informação é tema de interesse a bibliotecários, documentalistas, arquivistas 

e outros profissionais da informação que se preocupam hoje com o rumo e o 

posicionamento de seus setores, tanto internamente em suas respectivas 

instituições, como externamente em um macro ambiente dinâmico e 

altamente instável como tem sido o contexto brasileiro nas últimas duas 

décadas (BARBALHO, BERAQUET, 1995, p. 11). 

 

Ainda segundo as autoras, essencialmente, a diferença básica entre o planejamento 

tradicional e o planejamento estratégico é que enquanto o primeiro está direcionado ao 

contexto da própria organização e prepara seus planos em bases retrospectivas e quantitativas; 

o planejamento estratégico está pautado na análise externa do ambiente organizacional, 

empregando dados quantitativos e qualitativos de longo prazo, podendo resultar em uma 

postura pró-ativa de seus administradores.  

Na essência, encontramos nas palavras de Chiavenato (2010, p. 142-143) o conceito 

de planejamento estratégico: 

O planejamento estratégico é um conjunto de tomada deliberada e 

sistemática de decisões acerca de empreendimentos que afetam ou deveriam 
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afetar toda a empresa por longos períodos de tempo. É o planejamento que 

envolve prazos mais longos de tempo, é mais abrangente e é discutido e 

formulado nos níveis hierárquicos mais elevados da empresa, isto é, no nível 

institucional. É um processo contínuo de tomada de decisão estratégica e não 

mais um plano feito e refeito a cada ano que passa. Não se preocupa em 

antecipar decisões a serem tomadas no futuro, mas sim de considerar as 

implicações futuras das decisões que devem ser tomadas no presente. 

 

  Para seu desenvolvimento na organização, o planejamento estratégico estabelece sete 

etapas (CHIAVENATO, 2010, p. 143):  

 

Determinação dos objetivos (Aonde queremos chegar?); análise ambiental 

externa
38

 (O que há no ambiente?); análise organizacional interna (O que 

temos na empresa?); formulação de alternativas (O que fazer?); elaboração 

do planejamento (Como fazer?); implementação e execução (Como tornar 

realidade?); e avaliação dos resultados (Como estamos indo?). 

 

Como uma das mais clássicas visões do seu conceito pragmático, conforme Porto 

(2007), o planejamento estratégico é um instrumento que define explicitamente a razão de ser 

e os objetivos de longo prazo da organização, estabelece os programas de ação necessários 

para alcançá-los e aloca os recursos necessários para tanto. “Em função da missão e da visão 

organizacional, são necessários estabelecer os objetivos. Objetivos são pretensões ou 

propósitos da empresa, os quais, em conjunto, definem sua razão de ser ou de existir.” 

(CHIAVENATO, 2010, p. 144). 

Portanto, no desdobramento das etapas do planejamento estratégico, primeiro, é 

necessário definir a razão de ser (a missão) e os objetivos de longo prazo da organização, os 

quais devem ter certo sentido de continuação.  

Segundo Porto (2007), a estabilidade desejada dos objetivos de longo prazo não deve, 

contudo, impedir readaptações freqüentes nas ações concretas da instituição. E tal 

procedimento é feito através da revisão periódica ou eventual dos programas de ação 

estratégica (ou Planos Táticos), que são orientados para o curto e médio prazo, enquanto 

perseguem a congruência com os objetivos de longo prazo.  

Por sua vez, esta estabilidade indica a relevância da alocação de recursos como uma 

das etapas mais críticas de implementação do planejamento estratégico. 

O alinhamento entre programas e objetivos estratégicos, de um lado, e a 

alocação de recursos humanos, financeiros, tecnológicos e físicos da 

                                                           
38

 O ambiente externo inclui o macro ambiente (contexto econômico, político, social, demográfico, 

cultural, legal, tecnológico e ecológico) e o ambiente-tarefa que representa a ambiência específica da 

organização (BARBALHO, BERAQUET, 1995, p. 61). 
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organização, de outro, é essencial para assegurar a consistência da estratégia 

e sua implantação. (PORTO, 2007, s/p). 

 

Segundo Chiavenato (2010, p. 143), o planejamento estratégico é genérico e 

abrangente, portanto, ele precisa ser desdobrado em planos táticos desenvolvidos no nível 

intermediário da empresa, isto é, voltado para os departamentos que a compõe. Por sua vez, 

cada plano tático precisa ser desdobrado em vários planos operacionais elaborados no nível 

operacional da empresa. Neste nível é detalhada cada tarefa ou atividade a ser realizada.  

No nível tático são elaborados projetos e planos de ação que conduzirão ao alcance das 

estratégias propostas pelo planejamento estratégico. O planejamento tático refere-se às 

decisões que serão implantadas em cada setor/departamento da organização com base no que 

foi estabelecido no plano estratégico. Esse nível diz respeito às atividades internas da 

organização e os objetivos são para médio e curto prazo.  

Por sua vez, o nível operacional se encarrega de adotar as decisões que implantarão as 

medidas decididas no plano estratégico e propostos no plano de ação. Esse nível tem 

abrangência mais específica e seus objetivos tem curto prazo para serem cumpridos 

(BARBALHO, BERAQUET, 1995, p. 21-22). 

Dessa forma, o planejamento estratégico integra todos os setores da empresa, sendo, 

portanto, através do nível tático que as tarefas de cada setor se desenvolvem. Por esta altura, é 

identificada a proposta estratégica para atender as necessidades de um determinado setor 

como uma das unidades da empresa. Tal procedimento implicará na elaboração de um projeto 

de acordo com os objetivos que o setor visa a alcançar, incluindo a metodologia, o 

cronograma, orçamento, entre outros.  

 

5.2 Planejamento de Preservação 

 

 

A inundação do Rio Arno na cidade de Florença (Itália) no ano de 1966, que atingiu 

museus, arquivos e bibliotecas, causou um enorme dano para os acervos e artefatos históricos 

naquela época.  Com esse acontecimento a comunidade internacional de conservadores 

reconheceu que poderia ter sido evitado um desastre considerável se tivessem sido 

empregadas medidas preventivas apropriadas que abrangessem o acervo como um todo. “O 

desafio passou a ser não mais produzir uma obra-prima de restauro, mas conceber e 

implementar políticas e estratégias que possibilitassem transformar uma multiforme massa de 
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informação em uma obra-prima de preservação.” (GRIMARD, 1999, p. 37 apud SILVA, 

2008, p. 79).   

Por esta altura, a preservação encontrou então um forte argumento para demonstrar a 

necessidade de políticas de efeito mais amplo, com ênfase no planejamento, envolvendo as 

atividades de uma instituição. Consolidando, assim, o surgimento dos métodos preconizados 

pela chamada conservação preventiva
39

, sendo o planejamento de preservação como parte 

indissociável da prática de tais métodos. 

As instituições, de modo geral, são suscetíveis de serem afetadas por mudanças 

(decorrentes em grande parte da intensificação das mudanças tecnológicas), e nesta época de 

mudanças, a “[...] informação e planejamento são elementos indispensáveis para o sucesso de 

qualquer organização.” (BARBALHO, BERAQUET, 1995, p. 11).  

Para além desta afirmativa, nos termos deste estudo, acrescentamos que o 

planejamento de preservação da informação, sobretudo quando esta representa a memória 

histórica e/ou ativos de valor comerciais, também é um elemento essencial para sobrevivência 

e sucesso de qualquer organização. Além disso, a preservação envolve decisões e escolhas 

políticas, alocação de recursos, aplicação apropriada de tecnologias, e objetiva minimizar o 

máximo possível a perda da informação.  

Compreendendo de fato o que é planejamento em seus conceitos e processos, como 

também a metodologia do planejamento estratégico, conforme foi exposto nesta seção, é 

coerente perceber que a preservação da informação pode estar relacionada diretamente ao 

planejamento estratégico, pois ambos buscam o melhor desempenho de suas ações em “[...] 

antever o futuro, trazendo-o para o presente e indagando-se o que deve a organização estar 

fazendo hoje a fim de melhor preparar-se para as incertezas e turbulências previsíveis que 

poderão afetar suas atividades." (BARBALHO, BERAQUET, 1995, p.  12).  

Em congruência com este entendimento, Ogden (2001, p. 7) afirma que:  

  

Uma metodologia padrão de planejamento estratégico pode ser aplicada ao 

planejamento para preservação. Também, alguns instrumentos 

especializados têm sido desenvolvidos para ajudar os bibliotecários, os 

                                                           
39

 Para melhor entendimento pode-se afirmar que a conservação preventiva “por ser um tratamento que 

leva em conta a massa e o conjunto do acervo, é desenvolvida de forma contínua. Visa retardar a 

degradação dos materiais que contêm a informação, por meio da melhoria das condições do meio 

ambiente nas áreas de guarda de acervo, dos meios de armazenagem, da educação e treinamento de 

usuários e técnicos. Evita o recurso extremo da restauração, uma intervenção corretiva (realizada 

após o dano ter ocorrido), com altos custos financeiros e que demanda tempo de execução.” 

(GRIMARD, 1999, p. 37 apud SILVA, 2008, p. 79). 
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arquivistas e os curadores a avaliar suas necessidades de preservação e 

decidir sobre as prioridades. 

 

Para Ogden (2001) o planejamento para um programa de preservação não é um 

processo complexo voltado somente para perícia ou conhecimento técnico nas práticas de 

conservação do acervo. Antes, segundo a autora, o planejamento de preservação se assemelha 

mais a processos de decisão administrativa, ou seja: 

 

Trata-se da distribuição dos recursos disponíveis entre as atividades e 

funções mais importantes, de acordo com a ordem de prioridade na missão 

de uma instituição. Com efeito, para desmitificar o processo decisório em 

relação à preservação, deve-se pensar na preservação como um aspecto da 

administração dos acervos (OGDEN, 2001, p.7). 

 

A autora ainda defende que os objetivos e as prioridades de um programa de 

preservação devem estar seguramente enfatizados no documento que descreve a missão 

institucional, para assim o mesmo servir como respaldo para fundamentar uma política de 

acervo efetiva e bem elaborada. Neste contexto, Ogden (2001, p. 7) pontua que:   

 

Caso a missão e ou a política de acervo se revele demasiadamente 

generalizada e vaga para fundamentar o planejamento de preservação, tal 

documento tem que ser redigido novamente, no sentido de refletir os atuais 

objetivos institucionais. 

 

Segundo Ogden (2001, p. 7), a preservação de um acervo pode ser dividida em duas 

categorias. A primeira consiste no que a autora chama de “preservação preventiva”, isto é, que 

fixa sua prioridade na deterioração dos acervos na sua integridade. A segunda refere-se às 

medidas preventivas de preservação que servem para remediar a deterioração física ou 

química do acervo.  

Para estes procedimentos, sobretudo, a preservação preventiva exige um trabalho 

intermitente e a contratação de profissionais altamente qualificados para assegurar mais vida 

útil possível ao acervo. Diante da proposta de implementação das categorias, Ogden (2001, p. 

7) considera que “[...] os custos são altos, e aplicação, freqüentemente, se limita a partes 

selecionadas do acervo total. Qualquer processo de planejamento precisa ser estruturado no 

sentido de produzir um programa que incorpore as duas categorias de atividades de 

preservação”. 

Vale ressaltar que o planejamento de preservação depende de vontade política por 

parte da instituição em disponibilizar recursos para realizá-lo e colocar em prática planos de 
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manutenção que garantam que o material arquivado permaneça íntegro e acessível por longo 

tempo.  

Da mesma forma, conforme também apregoa a metodologia do planejamento 

estratégico, é importante que o planejamento de preservação contemple o monitoramento do 

ambiente externo por objetivo de detectar modificações no panorama tecnológico e de que 

forma o mesmo pode influenciar na salvaguarda dos documentos digitais.  

É importante também inferir que uma das funções do planejamento de preservação é a 

elaboração de estratégias de preservação digital (migração, emulação, etc) e a definição dos 

metadados mais apropriados para preservar e pesquisar o material digital arquivado. E para 

que todos estes eventos ocorram, a prévia elaboração de um projeto de preservação com o 

auxílio do planejamento estratégico pode contribuir para o alcance de um trabalho mais 

efetivo e eficaz.  

É fato, que, nos dias atuais, cada vez mais se eleva a importância e destaque da 

preservação da informação em formato digital, pois é percebido que falhar na estratégia de 

preservação deste formato sugere a ameaça de perdas irreparáveis, no tempo de longo prazo, 

dos registros e identidade de cada instituição.  

Este contexto, reforça ainda mais a idéia de desenvolver o planejamento de 

preservação para a proteção dos materiais digitais que armazenam sejam programas 

televisivos como também outros formatos de informação, alinhado com as tendências das 

inovações tecnológicas e, sobretudo, com a cooperação interdisciplinar.  
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6 O CASO TV PAÍS 

Este trabalho se configura em um estudo de caso com pesquisa exploratória. Nesta 

pesquisa foi observada a preservação dos programas televisivos brasileiros em formato digital 

produzidos e sob custódia da TV País (nome fictício).  Conforme já foi exposto, o nome real 

da empresa foi alterado para manter o anonimato da organização. 

A questão da pesquisa, isto é, como preservar a longo prazo e de forma contínua 

programas televisivos em formato digital, é um fenômeno ainda pouco investigado, não 

somente pela arquivologia como também pela ciência da informação, especialmente no Brasil. 

Até recentemente, apenas foram constatadas algumas experiências internacionais 

contemporâneas, como o caso da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e da Academia 

de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. Ambas abordaram temas sobre os 

desafios e o desenvolvimento de soluções para a preservação e acesso dos materiais 

audiovisuais digitais, conforme foi exposto na seção quatro. 

O estudo de caso é o método mais apropriado para responder a questão da pesquisa 

apresentada. Yin (2005) afirma que o estudo de caso é a estratégia mais adequada ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, e o autor também considera que as questões de 

pesquisa são a chave para a definição da estratégia a ser adotada.  

 

Você pode ser capaz de identificar algumas situações nas quais todas as 

estratégias de pesquisa podem ser relevantes (tais como pesquisa 

exploratória), e outras situações em que se podem considerar duas estratégias 

de forma igualmente atraente. Você pode utilizar mais de uma estratégia em 

qualquer estudo dado (por exemplo, um levantamento em um estudo de caso 

ou um estudo de caso em um levantamento). Até aqui, as várias estratégias 

não são mutuamente exclusivas. Mas você pode identificar algumas 

situações em que uma estratégia específica possui uma vantagem distinta. 

Para o estudo de caso, isso ocorre quando faz-se uma questão do tipo 

“como” ou “por que” sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos, 

sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle (YIN, 2005, p. 

28). 

 

A escassa discussão sobre o tema, caracterizada pela precária literatura na área, 

também explica a escolha da metodologia de estudo de caso como abordagem de pesquisa.  

Calazans (2007, p. 60) considera que o estudo de caso é “[...] uma alternativa de escolha que 

deve ser analisada, pois possui muitas vantagens como a possibilidade de realizar um estudo 

profundo sobre o fenômeno, de utilizar diversas fontes de dados, e de generalizar de forma 

analítica os resultados”. 
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É importante salientar que, uma pesquisa exploratória envolve “[...] levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e a análise de exemplos que estimulem a compreensão.” (GIL, 2002, p. 41 apud 

BORBA, 2009, p. 72). Por sua vez, compreendemos estudo de caso como: 

 

[...] uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. A investigação de 

um estudo de caso baseia-se em várias fontes de evidências e beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a 

análise de dados (YIN, 2001, p. 32 apud SENGER, 2004, p. 97). 

 

Complementar a isso, esta pesquisa teve, como foco principal de seu campo empírico, 

uma unidade de análise. Segundo Calazans (2007, p. 48) a unidade de análise pode ser “[...] 

individual, um evento (processo, mudança organizacional) ou uma organização ou uma área 

organizacional”. Portanto, este estudo de caso teve como unidade de análise uma área 

organizacional da TV País, ou seja, o Arquivo de Conteúdo, setor responsável pela 

preservação dos programas em questão. 

Para o desenvolvimento deste estudo foram empregados métodos qualitativos para a 

coleta e compreensão dos dados, considerando que se propôs analisar o objeto dessa pesquisa, 

isto é, essencialmente, os aspectos qualitativos referentes à preservação dos programas 

televisivos brasileiros em formato digital produzidos e sob custódia da TV País.  

Giovinazzo (2001, p. 1) considera que:  

 

[...] a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada e não busca enumerar ou 

medir eventos... seu foco de interesse é amplo e dela faz parte à obtenção de 

dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a 

situação ou objeto de estudo.  

 

O estudo seguiu a observação sistemática para a visita ao campo empírico, mas já com 

a prévia elaboração de um plano de observação abrangendo questões que servem como base 

de referência dos dados coletados desta pesquisa. Por observação sistemática, Gil (2010, p. 

121) considera que: 

 

A observação sistemática é adequada para estudos de caso descritivos. Ao se 

decidir pela adoção dessa modalidade, o pesquisador sabe quais os aspectos 

da comunidade, da organização ou do grupo são significativos para alcançar 

os objetivos pretendidos. Assim, ele se torna capaz de elaborar um plano de 

observação para orientar a coleta, análise e interpretação dos dados. 
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 No roteiro do plano de observação constam as questões para a coleta dos dados que 

foram extraídos através das respostas dos funcionários e dos documentos administrativos do 

Arquivo de Conteúdo, a saber: 

1. Aparato Técnico, denominação dos aparelhos; 

2. Tipos de mídias utilizadas pelo Arquivo de Conteúdo; 

3. Programas (software) utilizados, nomes e funções; 

4. Descrever o funcionamento do fluxo digital; 

5. Estrutura do quadro funcional do Arquivo de Conteúdo, cargo e responsabilidades; 

6. Descrever os campos dos metadados; 

7. Solicitar o Projeto 80 mil horas; 

8. Solicitar a metodologia do planejamento estratégica para elaboração do projeto, ou 

parte dele. 

Ao final da observação optamos por fazer uma entrevista semi-estruturada
40

 com o 

objetivo de complementar e subsidiar a análise dos dados da pesquisa. Esta entrevista foi 

realizada com a coordenadora do Arquivo de Conteúdo pelo fato da mesma estar diretamente 

envolvida com a preservação dos programas televisivos em questão. 

  

6.1 Arquivo de Conteúdo da TV PAÍS 

 

A emissora de televisão TV País inicou suas atividades em novembro de 1991 como 

uma empresa brasileira de direito privado com fins lucrativos cuja atividade-fim é a produção 

e transmissão de programas televisivos. Os programas nacionais tiveram o início de suas 

operações a partir de 1995. Antes, a programação era dependente de produtos importados. 

O início do processo de digitalização dos programas televisivos da TV País ocorreu no 

ano de 2008.  Ao adotar o formato digital como opção rápida e eficiente para garantir o acesso 

aos programas televisivos, como também para a economia do espaço físico do acervo, foram 

abertos possibilidades e desafios que requereriam a observância cautelosa dos processos de 

migração dos formatos analógicos para o digital.  

Dessa forma, o processo de digitalização passou a impor ao Arquivo de Conteúdo da 

TV País iniciar a construção de uma ação integrada e normalizada de tratamento dos 

programas televisivos, sobretudo, para que não se perdessem os que representavam o acervo 

de valor permanente da empresa. 

                                                           
40 Para maiores detalhes sobre o que significa entrevista semi-estruturada, ver o item 6.3. 
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Antes de 2008 existia o tráfego totalmente analógico, ou seja, as fitas Betacam eram 

deslocadas para os editores, jornalistas, aos setores da Engenharia (Pós-Produção, Exibição, 

Controle de Qualidade, Digitalização), Arquivos Externos e Produtoras. Todo este processo 

era monitorado pelo Arquivo de Conteúdo como responsável pelo controle de empréstimo 

através da numeração de cada fita por meio do sistema adotado pela TV País na ocasião. 

O Arquivo de Conteúdo tem sob custódia todos os programas televisivos da TV País, e 

está localizado no primeiro andar da empresa. Atualmente, o Arquivo de Conteúdo é o setor 

responsável pela digitalização do acervo televisivo analógico como também o 

armazenamento, cadastramento, acesso e preservação de todos os programas televisivos, seja 

em formato analógico ou digital, e está subordinado à Diretoria de Novas Mídias que, por sua 

vez, está subordinada à Diretoria Geral. 

 A partir de 2008, o Arquivo de Conteúdo começou o processo de converter, 

gradativamente, os programas televisivos de  formato analógico para o formato digital. Neste 

trabalho, inicialmente, eram contemplados para digitalização somente os programas que eram 

solicitados para exibição. Por essa altura, a TV País já tinha o objetivo de criar a médio prazo 

um ambiente tipo tapeless (arquivo sem fita analógica), onde os programas são armazenados 

via servidor e em mídias digitais (Fitas LTO).  

Atualmente, os programas em formato analógico que representam o legado da TV País 

de valor permanente estão armazenados em um arquivo externo à TV País, ou seja, em uma 

empresa que presta serviço para guarda de documentos com salas climatizadas para cada tipo 

de mídia. Estes programas, que estão gravados em fitas Betacam, são submetidos, em 

quantidade limitada, por vez, ao transporte periódico para a TV País a fim de serem 

digitalizados pelo Arquivo de Conteúdo. 

Hoje, a maior parte do legado televisivo da TV País ainda está gravada em fitas 

Betacam e a migração para o formato digital está sendo feita. Porém, os programas televisivos 

novos já estão sendo operados em fluxo digital. Em cada programa proveniente das 

produtoras externas, as imagens seguem em caminhos diferentes para chegar à emissora, isto 

é, chegam de várias formas, por fita Betacam,  por HD Externo e cada vez mais por FTP 

(Protocolo de Transferência de Arquivos).  

O setor de Avaliação Técnica da TV País converte tudo para o formato digital 

apropriado para a exibição e depois arquiva o material. É importante frisar que todos os 

programas produzidos pela própria TV País, co-produzidos ou comprados de outras empresas 

passam primeiro pelo centro de ingest e controle de qualidade, antes de serem armazenados 



104 
 

em formato MPEG IMX 50, no caso de materiais em SD, e XDCAM 4:2:2 ou ProRes, para 

materiais em alta definição. 

A emissora adotou dois repositórios de fita, ambos denominados fitotecas Quantum 

Scalar i2000, no ano de 2009. O conjunto, que está situado no Arquivo de Conteúdo, soma 1 

Petabyte de capacidade para armazenar 40 mil horas de programa em formato SD IMX 50. 

Vale destacar que outra tecnologia usada no armazenamento dos programas é formada 

pelos sistemas Omneon MediaGrid, Spectrum e MediaDeck usados no suporte ao ingest, 

edição e exibição. Os servidores de mídia Spectrum estão ligados aos canais de entrada e 

saída em SD e HD, com total redundância. 

 Já o MediaGrid provê 152 TB de armazenamento on-line para exibição, enquanto o 

MediaDeck atende a expansão da programação da emissora. Nove estações Apple Final Cut 

Pro também foram conectadas à estrutura do MediaGrid para guardar os arquivos editados. 

Dessa forma, os programas televisivos são recuperados da fitoteca para o MediaGrid e os 

servidores de borda, onde são armazenado antecipadamente uma semana ou mais de 

programação para ser exibida. Assim, a fitoteca fica para o armazenamento por mais tempo. 

Na essência, o objetivo da TV País é estabelecer um ambiente totalmente tapeless 

(ambiente sem fita analógica) a partir do Arquivo de Conteúdo para todo o ambiente da 

empresa, isto é, um ciclo de produção que prever o tráfego digital dos programas televisivos, 

incluindo o legado antigo, via servidor, impondo a existência de um processo de trabalho 

capaz de interligar rotinas de produção, distribuição, edição, transmissão e arquivamento em 

ambiente totalmente digital. 
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Figura 6 - Ambiente Tapeless desejado pela TV País 

     

       Fitas Betacam                           INGEST                              

                                                                                                              

 

Fonte: Projeto de Digitalização do Arquivo de Conteúdo da TV País 

 

Assim, pressupomos que o ciclo de produção ancorado no ambiente tapeless implica 

em uma tendência de que as fitas analógicas estarão totalmente em desuso e os programas 

televisivos circulem exclusivamente em rede digital. Quanto maior o volume de informações 

a compor esse sistema digital, maior a importância do controle da integridade e dos processos 

de tratamento da informação. Maior também a necessidade de preservação implementada 

através de um planejamento abrangente para assegurar o acesso e a disponibilidade dos 

programas televisivos em formato digital. 

 

6.1.1 Conjunto de Diretrizes 

 

É importante destacar que o Arquivo de Conteúdo estabeleceu um conjunto de 

diretrizes originado da metodologia do planejamento estratégico que, segundo sua visão, 

ajuda a conduzir melhor suas atividades. Esse conjunto de diretrizes está expressado abaixo: 

Missão: Garantir a Encontrabilidade, Acessibilidade e Integridade dos conteúdos 
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Encontrabilidade
41

: Inserir metadados de descrição, maximizando a eficiência e 

rapidez na busca de conteúdos 

Integridade: Evitar perda parcial ou total do acervo e seu uso indevido 

Acessibilidade: Garantir aos usuários autorizados fácil e rápido acesso ao conteúdo  

Valores: Profissionalismo; Trabalho em Equipe; Integridade; Excelência e Qualidade; 

Responsabilidade; e Confiabilidade  

Objetivos: Armazenamento, Tratamento, Descarte e Preservação dos conteúdos da 

TV País e contratados. 

 

6.1.2 Cenário de Quadro de Funcionários 

 

O quadro de funcionários do Arquivo de Conteúdo é indicado por uma hierarquia que 

estabelece uma gerente e posiciona-se subseqüente uma coordenadora do setor. Os demais 

funcionários foram compostos de acordo com o conjunto de diretrizes formulado pelo 

Arquivo de Conteúdo, a saber: 

Encontrabilidade: Trabalha diretamente com a decupagem e a indexação dos programas 

televisivos. Para este trabalho são empregados onze pesquisadores de imagem e três 

assistentes de acervo; 

Integridade: Insere mídias no flexcart. Realiza o acompanhamento dos laudos de verificação 

técnica gerados pelo sistema. Acompanha o processo de digitalização das mídias analógicas 

garantindo a eficência do processo. Garante tanto os critérios estabelecidos com os da 

emissora, quanto à avaliação técnicas dos conteúdos.  Para estas tarefas são empregados 

quatro arquivistas de conteúdo e três operadores de VT; 

Acessibilidade: Monitora o fluxo do conteúdo audiovisual no sistema assegurando a 

integridade da informação até o armazenamento. Verifica erros no armazenado em mídias 

digitais e providencia as correções. Auxilia no manuseio físico das mídias digitais no 

flexicart. Contribui no processo de digitalização do conteúdo audiovisual e na migração para 

novas mídias. São responsáveis pelo atendimento aos usuários do arquivo, tratamento das 

fitas analógicas, e inserção de dados no sistema. Para estas tarefas são empregados quatro 

arquivistas de fita, quatro assistentes administrativos e  três digitadores. 

 

                                                           
41Encontrabilidade é um termo incomum e não convencional da área usado pelo Arquivo de    

Conteúdo que pode, na verdade, estar se referindo à identificação precisa da informação. 
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6.1.3 Mensuração do Acervo 

 

Total de mídias (analógica e digital) armazenadas: 370 mil mídias (fitas Betacam e 

fitas LTO). 

Programas novos “ingestados” (capturados e armazenados) em 2010/2011 (novos 

títulos que são digitalizados e arquivados em formato digital para exibição): 24 mil horas. 

Número total em horas dos programas televisivos considerados de valor permanente 

pela TV País: aproximadamente 200 mil horas. 

Número de horas selecionadas para o primeiro ciclo de migração (digitalização): 80 

mil horas (Projeto foi iniciado em janeiro de 2011). 

 

6.1.4 Cenário Técnico 

 

O sistema utilizado pelo Arquivo de Conteúdo opera juntamente com uma fitoteca de 

LTO formada por um conjunto de 06 Flexcarts Quantum da Sony que armazenam não 

somente o acervo permanente, como também o temporário e o material bruto referentes aos 

programas televisivos. Além disso, existe outra fitoteca com 03 Flexcarts Quantum da Sony 

que opera exclusivamente para os programas televisivos prontos para serem exibidos. 

 

                                Figura 7 - Exemplo de uma Fitoteca com 03 Flexcarts 

 

 
                                              Fonte: Carvalho e Vasconcelos (2012) 

 

 

São utilizados 06 aparelhos de VT (vídeo tape, exemplo na Figura 8) para efetuar a 

digitalização e o ingest do legado dos programas televisivos de valor permanente. Segundo o 

Arquivo de Conteúdo, com o sistema utilizando 6 VTs a produção anual correspode a  37.230 
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horas de programas, sendo o prazo, a princípio, estimado de conclusão dos trabalhos de 

digitalização é de 5 anos, tendo já começado no ano de 2011. 

 

Figura 8 - Aparelho de VT 

 
                                       Fonte: Projeto de Digitalização do Arquivo de Conteúdo 

 

A mídia de dados com maior capacidade de armazenamento utilizada pelo Arquivo de 

Conteúdo, atualmente, é a fita LTO 5 que apresenta menor tempo de execução. O 

arquivamento em meio digital dos programas televisivos consiste em três instâncias: a 

primeira para gerar o original na fita LTO 5, a segunda para a cópia de segurança na fita LTO 

5 que é denominada “fita clone”, e a terceira para o servidor Storege Proxy Dropfolder, que 

ocorre em baixa resolução para a imagem ser acessado pelos usuários através do sistema Diva 

Director. 

Seguem algumas de suas características do cenário técnico: 

 A capacidade da Fita LTO 5 é de 1,5 terabytes. 

 Formato de compressão SD IMX 50 com resolução 25 x 60 que comporta 72 

horas de programa televisivo em cada fita LTO 5. 

 Formato de compressão HD XDCAM com resolução 1920 x 1080 que 

comporta 38 a 40 horas de programa televisivo. 

 Sistema funcionando durante 20 horas/dia. 

 Utilização de 6 VTs e 3 Flexcart em específico para a digitalização e ingest do 

acervo permanente. Rendimento do sistema = 120 horas/dia. 
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Figura 9 - Equipamento de VT e Flexcart para ingest 

 
Fonte:  Projeto de Digitalização do Arquivo de Conteúdo 

  

6.1.5 Cenário da Sala Cofre 

 

No setor do Arquivo de Conteúdo situa-se também uma sala cofre que segue os 

parâmetros necessários para acondicionar equipamentos, duas fitotecas, e armários deslizantes 

com as mídias.  Quando o prédio da nova sede da emissora estava na fase de construção, o 

Arquivo de Conteúdo informou para o comitê de obras os indicadores de temperatura e 

umidade aconselháveis para assegurar que as mídias físicas do acervo estivessem a salvo das 

degradações causadas pela oscilação nos números de temperatura e umidade.  

Hoje, existe uma empresa contratada para monitorar a temperatura, evitando 

oscilações que possam prejudicar a preservação das mídias e dos equipamentos. Quanto ao 

risco de incêndio, a sala está equipada com um gás Ecaro 25 que trabalha suprimindo a chama 

com agentes limpos, a sua utilização é monitorada pela brigada de incêndio da TV País, e em 

caso de sinistro eles são acionados. Vale destacar que a sala cofre é monitorada 24 horas por 

câmeras e seu acesso é feito somente por meio do crachá dos funcionários autorizados, como 

também pela sua biometria, isto é, a identificação baseada pela impressão digital. 

 

6.1.6 Cenário do Sistema 

 

 Até o momento, o Arquivo de Conteúdo trabalha com dois tipos de sistemas para 

gerenciamento de suas tarefas, ou seja, o IBMS Content e o Diva Director. O primeiro é 

operado pelos profissionais do Arquivo de Conteúdo a fim de inserir dados técnicos e 

descritivos, inclusive para ingest dos programas televisivos, já o Diva Director é um sistema 

via rede que é utilizado para os editores, jornalistas e outros profissionais da emissora 

acessarem as imagens e recuperarem a sinopse dos programas televisivos pesquisados 

diretamente de seus terminais de computador. 
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 O sistema IBMS Content é um produto da Pilat Media
42

, uma empresa de soluções 

tecnológicas voltada para negócios do mundo audiovisual, em que abarca metadados que 

podem ser alterados de acordo com a realidade e necessidade da organização que o contratou. 

Para tanto, o Arquivo de Conteúdo customizou o sistema IBMS Content com  metadados 

aplicáveis para sua realidade. Nesta operação, o setor seguiu o padrão Dublin Core como 

recurso para integrar seus metadados.  

 Na verdade, o Arquivo de Conteúdo pretende, a curto prazo, implantar o sistema 

MAM (Media Asset Management) que abrangerá a função dos dois sistemas citados. A 

principal finalidade do Arquivo de Conteúdo em adotar este novo sistema é a possibilidade da 

automatização completa de seus procedimentos, contribuido com a identificação, captura, 

digitalização, armazenamento, indexação e o acesso mais eficiente de todo seu material 

televisivo digital. 

 

 

6.1.7 Metadados dos Programas Televisivos 

 

 É importante destacar, conforme informado no item anterior,  que a referência para a 

estruturação do sistema no que se refere aos metadados, segundo o Arquivo de Conteúdo, 

para melhor tratamento da informação, foi o padrão Dublin Core, mundialmente conhecido 

por ser adotado em projetos de gestão de recursos digitais que permite a inclusão de 

metadados interoperáveis (capacidade de se cominicar com outros sistemas) que suportam 

uma ampla gama de gestão e modelos de negócio. 

 Segue abaixo uma amostra do conjunto de metadados utilizados pelo Arquivo de  

Conteúdo através do sistema contratado IBMS Content: 

 

Quadro 6 - Metadados do Arquivo de Conteúdo 
ID  1234 

Titulo Original The Departed 

Título Traduzido Os Infiltrados 

Natureza Audiovisual 

Tipo Ficção 

Formato Longa-metragem 

Gênero Policial 

Ano de Produção 2006 

País Estados Unidos 

Idioma Original Inglês 

                                                           
42

 Site da empresa: http://www.pilatmedia.com 
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Cor Colorido 

Classificação Etária 18 anos 

Época Retratada 2006 

Crédito Diretor: Martins Scorsese; Elenco: Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Jack 

Nicholson, Mark Wahlberg. 

Sinopse O policial Billy é infiltrado na quadrilha do chefão da máfia irlandesa. Ao 

mesmo tempo, Collin, um violento gangster, é igualmente infiltrado na 

polícia. 

Tipo de Aquisição Licenciamento
43

 

Versão de Conteúdo Original, Legendado, Dublado 

Formato Técnico Digital; HD XDCAM;  resolução 1920 x 1080 

Localização Servidor Edit 3 

Duração 90:00 

Cadastrador MGOMES 

Fonte: IBMS Content – Arquivo de Conteúdo da TV País 

 

 

6.2 O Projeto de Digitalização 

 

No ano de 2008, os arquivistas do Arquivo de Conteúdo formularam o primeiro 

projeto para digitalização dos programas televisivos previamente avaliados para compor o 

acervo de valor permanente da TV País.  

Para tal tarefa, foi iniciado um levantamento das necessidades para realizar a 

digitalização dos programas que estavam em formato analógico e definir os procedimentos 

para o tratamento e o acesso ao acervo em meio digital, tendo por base a fragilidade das 

mídias e a própria segurança dos sistemas, para assim garantir a preservação do legado da TV 

País.  

Na verdade, é importante apresentar este projeto porque ele precedeu e serviu de 

referência para estabelecer o atual projeto denominado Projeto 80 mil horas que concretizou 

de fato o primeiro processo de digitalização e preservação do legado da TV País. A amostra 

do Projeto de Digitalização está exposta no próximo item. 

 

6.2.1 Amostra do Projeto de Digitalização 

Prioridades  

Os conteúdos do legado, principalmente os armazenados há mais de 10 anos e 

considerados acervo Permanente devem ter prioridade na digitalização, em função do 

desgaste físico das mídias. 

                                                           
43

 Licenciamento é a categoria de programas que não são patrimônio da emissora e que possuem         

contratos com prazos determinados para exibição. 
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Justificativa do Projeto 

Adequação  

 Adequar os processos de organização e armazenamento dos conteúdos de acordo com 

as mudanças tecnológicas 

Acesso 

 Realizar o tratamento, a digitalização e o armazenamento dos programas televisivos 

em meio digital. 

Otimização 

 Reduzir o volume requerido de armazenamento de mídias e facilitar o controle. 

 Proteção 

 Garantir que o conteúdo possa ser recuperado em caso de desastre.  

 

Macroprocesso de digitalização do acervo legado 

 

 

 

Objetivo Geral 

Migrar os conteúdos gravados em fitas Betacam analógicas e digitais e que a TV País 

detém direitos patrimoniais, para mídias de dados com maior capacidade de armazenamento. 

 

 

 



113 
 

Objetivos Específicos 

 Permitir a recuperação e seleção do conteúdo a partir de palavras-chaves e 

metadados. 

 Reduzir a ocupação de espaço físico com armazenamento de mídias. 

 Permitir o acesso simultâneo aos conteúdos produzidos pela TV País. 

 Possibilitar o acesso imediato dos conteúdos em baixa-resolução, reduzindo o tempo 

dos processos, agilizando e simplificando a (re)utilização dos conteúdos. 

 Minimizar o risco de perda do conteúdo. 

Tratamento do Conteúdo 

Os objetivos da digitalização serão alcançados com eficácia a partir do tratamento 

dos conteúdos realizados por meio da correção de dados, complementação e inserção de 

metadados. 

Os critérios adotados para o tratamento dos conteúdos deverão ser geridos de forma 

centralizada viabilizando a eficácia dos processos no ambiente digital. 

Nesse cenário, o Arquivo seria responsável pelo tratamento e organização do 

conteúdo, funcionando como um Centro de Gestão Integrada do Conteúdo. 

Faz-se necessário criar critérios e padrões únicos, implementar um dicionário 

controlado para padronização da entrada de dados e criar na empresa a cultura de 

valorização do tratamento do conteúdo – O GRANDE PATRIMÔNIO DA TV PAÍS. 

 

 

  

 

 

Seleção dos Conteúdos 

Foram selecionados os conteúdos identificados como Acervo Permanente com as 

seguintes classificações de direito de aquisição: Produção Própria, Produção Terceirizada, 

Co-produção, e, os produtos cadastrado como Arquivo de Imagens. 
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Produção Própria: Programas produzidos 100% com recursos da TV País. 

Produção Terceirizada: Programas de uma produtora independente realizados a 

partir de uma encomenda da TV País através de pagamento ou permuta com mídia. 

Co-produção: Programas que a TV País participa cedendo a estrutura necessária ou 

financia seja através de permuta de mídia ou de pagamento de valores em espécie. 

Arquivos de Imagem: Conteúdo bruto e extras que o canal armazena para futuras 

utilizações. 

Para digitalizar os conteúdos é necessário uma rigorosa seleção do material a ser 

migrado, porque o objetivo é armazenar apenas os conteúdos cujos Direitos a TV País detém 

e evitar a duplicidade de versões idênticas do mesmo conteúdo. 

 Foi solicitado que o canal avaliasse a lista de conteúdos selecionados informando 

possíveis prioridades. 

 Será necessário rever a catalogação dos conteúdos selecionados para efetuar 

correções necessárias para padronização. 

 Será realizada a verificação da qualidade técnica do material selecionado 
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O total de horas do Acervo Permanente para a digitalização é de 176.446:15:20 em 

185.581 fitas Betacam considerados apenas uma versão para cada título do programa (dados 

extraídos em setembro/2008 – valores aproximados) 

O Acervo da TV País possui um total de 208.172:43:03 horas (dezembro/2008). 

 

 

Quadro 7 - Número de Fitas e Número de Horas 

 Número de Fitas  Número de Horas  

ACERVO PERMANENTE  185.581  176.446:15:20  

ACERVO  

PERMANENTE+TEMPORÁRIO 242.898  208.172:43:03  

 

Percentual em relação ao total Número de Fitas  Número de Horas  

ACERVO PERMANENTE  76% 85% 

Fonte: Arquivo de Conteúdo da TV País 

Análise dos Dados 

Para efeito de comparação de volume e custo foram consideradas as mídias de 

armazenamento Xdcam, Betacam Digital e LTO4. 

Na análise foram considerados a capacidade de armazenamento e o custo unitário de 

cada mídia digital. 

Quadro 8 - Capacidade de Armazenamento e Preço por Mídia 

 Xdcam(*) Betacam Digital  LTO4(*)  

Capacidade de 

Armazenamento 

1 hora e 40 

minutos 

2 horas 24 horas – IMX 50 

Mb/s 

Preço Unitário 

Aproximado 

(maio/2009) 

R$ 160,00 / R$ 

100 por hora 

R$ 103,00/  

R$ 50 por hora 

24 horas – R$ 450 /  

R$ 19 por hora 

 

 

 

 

Fonte : Arquivo de Conteúdo da TV País 
(*) A Xdcam e LTO4 possibilitam recuperar o conteúdo mais rápido que o tempo real 
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O total de horas do acervo foi dividido pela capacidade em horas de cada uma das 

mídias digitais consideradas na análise, na taxa de compressão de 50MB/s para cálculo de 

volume e custo. 

 

Quadro 9 - Quantidade Total e Custo das Mídias 

 Fitas Beta Digital LTO4 Xdcam 

Quantidade total por 

tipo de mídia 

85.061 7.810 120.508 

Custo total por tipo 

de mídia 

R$8.761.283,00 R$3.525.800,00 R$13.608.760,00 

Fonte: Arquivo de Conteúdo da TV País 

Para a estimar o custo com equipamentos e o prazo na realização da digitalização foi 

considerada a eficiência média do sistema em 85% (percentual de produção do sistema de 

acordo com a informação do fabricante que está associado ao processo de operações), 

prevendo manutenções e possíveis imprevistos. 

Estimativa de prazo com base nas prioridades sugeridas 

Serão necessários 142 fitas LTO 4 por mês com custo mensal aproximado de 

R$58.764,00 (total 60 meses ou 5 anos). 

Armazenado com fitas LTO 4 clones o custo seria de R$117.528,00.  

 

6.3 A Entrevista 

 

A entrevista descrita a seguir foi aplicada com o objetivo de subsidiar a análise dos 

dados coletados na pesquisa. Além disso, “[...] o conteúdo da entrevista será objeto de uma 

análise de conteúdo sistemática, destinada a testar as hipóteses de trabalho” (QUIVY; 

CAMPENHOUDT, 2003, p. 192).  

Vale destacar que a aplicação de uma entrevista, como ferramenta da própria 

metodologia de pesquisa qualitativa, ajuda a confrontar e avaliar a narrativa do entrevistado 

com a parte teórica do estudo.  

Para Quivy e Compenhoudt (2003, p. 192), a entrevista é primeiramente um método 

para colher informações, portanto, “[...] o espírito teórico do investigador deve, no entanto, 

permanecer continuamente atento, de modo que as suas intervenções tragam elementos de 

análise tão fecundos quanto possível”.  

A entrevista foi do tipo semi-estruturada (ou semidirigida), que oferece um método de 

não ser inteiramente aberta, nem formulada por um grande número de perguntas precisas. Na 



117 
 

essência, a entrevista semi-estruturada é composta por perguntas-guias e relativamente 

abertas, sem precisar, necessariamente, dispor as perguntas pela ordem em que foram 

anotadas. Este método é considerado o mais utilizado para investigação social. (QUIVY; 

CAMPENHOUDT, 2003, p. 192).  

A entrevista foi realizada em março de 2012, nas dependências da TV País com a 

coordenadora do Arquivo de Conteúdo, escolhida por sua relevância na participação dos 

processos de preservação do arquivo da TV País.  

A coordenadora tem formação em Arquivologia, é responsável por coordenar, 

orientar, fazer com que todos os projetos do Arquivo de Conteúdo aconteçam, atendendo a 

um cronograma planejado, como também implementa os projetos da área, faz gestão de 

logística, tanto de pessoal quanto a logística de tráfego de mídias que chegam e que saem do 

setor. Outra responsabilidade da entrevistada é fazer a interface entre os profissionais dentro e 

fora do setor que são funcionários com várias formações e cargos que interagem, tendo que 

fazer que isso aconteça de forma harmoniosa e produtiva. 

 Todas as respostas foram reproduzidas integralmente, sem qualquer alteração no seu 

conteúdo. Apenas foram feitas correções de palavras que comprometiam o anonimato da 

empresa e de frases não muito inteligíveis, quando necessário. 

Quando perguntado sobre como o Arquivo de Conteúdo tem enfrentado a questão da 

preservação dos programas televisivos de valor permanente, a entrevistada apontou a 

elaboração de um projeto com prévio planejamento para sua execução. Tal procedimento foi 

adotado porque a entrevistada considera que o número que compõe o acervo de valor 

permanente em formato analógico é “robusto”, sendo que trinta por cento desse total já se 

encontra em formato digital.  

Essa medida de planejamento é uma forma de se antecipar para o risco da deterioração 

das fitas Betacam do legado, e para o êxito do acesso contínuo de seus programas televisivos. 

Dessa forma, ratificamos que a preservação da informação está intrinsecamente relacionada 

ao planejamento, e reforça o pressuposto de que seja qual for o tipo de documento digital, o 

estabelecimento de um planejamento é fundamental para sua preservação a longo prazo. 

 

O Arquivo tem enfrentado a questão da preservação dos programas digitais 

de valor permanente com um planejamento que gerou um projeto de 

preservação desse conteúdo, que consiste em fazer uma migração de 

formatos. Nós temos ainda um acervo muito grande em formato analógico. E 

estamos num processo ainda de migração do estado analógico para o digital 

[...] Até o momento, conseguimos fazer trinta por cento, posso até confirmar 

porque isso é um número migrante, e também porque isso está acontecendo 

agora. Nós temos no momento um projeto de preservação muito grande para 
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digitalização desse conteúdo. Como o nosso acervo é bem robusto e esse 

projeto começou ano passado tenho que somar além do legado com o que eu 

já tenho com os novos programas, estes já estão todos digitalizados, porque 

nós já estamos com o fluxo digital. Agora quanto ao legado a gente ainda 

está com setenta a oitenta por cento somente em formato analógico.  

  

Sobre os procedimentos de preservação que o Arquivo de Conteúdo implementou, em 

específico, para os programas televisivos nascido-digitais, ou seja, aqueles que não possuem 

equivalente analógico, foi adotada a geração de cópia dos programas televisivos em fita LTO 

cujo material é denominado pelo Arquivo de Conteúdo como “fita clone”.  

Transparece na fala a sensação de confiança na fita LTO para preservar o acervo 

televisivo em formato digital.  O relato da entrevistada faz refletirmos que apesar da fita LTO 

ser uma mídia de alta capacidade de armazenamento, não deixa de ser uma fita, com todos os 

problemas mecânicos comuns em uma fita. A vulnerabilidade física da mídia é inerentemente 

instável, e sem um planejamento de preservação para suprir a necessidade de ambientação e 

manutenção adequadas, como também o cuidado com o equipamento de leitura, podem 

deteriorar muito rapidamente as fitas, mesmo que não se perceba danificadas externamente, 

podendo corromper a informação gravada. 

 

O procedimento que nós adotamos é utilizar o material de fita clone. O que 

acontece é que o material chega em formato digital e é distribuído em vários 

servidores até o momento em que ele esteja pronto, porque, por mais que ele 

fique no formato digital, ele é ainda beneficiado por muitas vezes, pois o 

programa precisa ser trabalhado pra que o produto final que é o conteúdo de 

exibição esteja pronto, às vezes, ele precisa de uma legendagem. Todo o 

material que chega aqui nós fazemos uma avaliação técnica daquele vídeo, 

daquele áudio para ver se está bom ou não, e nesse momento, em que o 

Arquivo de Conteúdo acha importante, nós fazemos um conteúdo clone em 

formato digital, aliás, no formato físico que é uma mídia, a fita LTO. 

 

Ainda sobre a preservação das fitas LTO, foi indagado sobre a localização física da 

fita gerada como cópia de segurança, isto é, a “fita clone”. 

 

Nós temos a fita original que fica aqui em nossa fitoteca na TV País e a fita 

clone a gente retira daqui depois da gravação e colocamos em outro espaço. 

A clone e a original não ficam no mesmo espaço físico, no mesmo endereço, 

estão em endereços diferentes.  

 

Quando perguntado como o planejamento estratégico auxilia o planejamento de 

preservação dos programas televisivos em formato digital, a fala obtida na entrevista 
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manifesta uma justificativa de que o planejamento estratégico auxilia no planejamento de 

preservação na medida em que é necessário monitorar o ambiente externo à empresa com o 

objetivo de detectar e acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas e de que forma a 

mesma pode influenciar na salvaguarda material digital.  

O planejamento estratégico está pautado na análise externa do ambiente 

organizacional servindo como uma medida pró-ativa. Na essência, para o Arquivo de 

Conteúdo, a medida em adotar o planejamento estratégico como um diferencial no 

gerenciamento da preservação do acervo televisivo em formato digital, conforme o 

pressuposto desta pesquisa, está mais direcionado à atuação tática para combater a 

obsolescência tecnológica, de forma a acompanhar as inovações tecnológicas com o objetivo 

de obter tempo suficiente de reagir na preservação do patrimônio televisivo, e tempo 

suficiente para antever o futuro a fim de melhor preparar-se para as incertezas e turbulências 

previsíveis que poderão afetar a preservação do material digital. 

 

A gente está escrevendo ainda o planejamento estratégico para a preservação 

do acervo digital, apesar de que os princípios dele já é parte de uma filosofia 

geral da empresa, implantar o fluxo digital de programas televisivos para nós 

é algo muito novo, não só para nós, mas para muitas outras empresas, então 

como a tecnologia digital muda muito rapidamente a gente às vezes monta 

uma estratégia para esse formato, para esse tipo de mídia e amanhã vem uma 

muito mais capacitada, com muito maior capacidade de armazenamento, 

com maior potência do que a anterior e que talvez aquela estratégia que você 

montou não sirva pra ela [...] Na verdade aprendemos com o planejamento 

estratégico que é necessário monitorar o ambiente externo, devido à 

mutabilidade da tecnologia, entendemos que a preservação digital tem muito 

disso, de se preparar para o impacto das mudanças tecnológicas. A TV País 

tenta estar sempre muito à frente do que está acontecendo no mundo, 

primeiro para que não fique de fora do mercado, e depois porque toda esse 

ambiente tecnológico, equipamentos, softwares ficam obsoleto com muita 

facilidade. 

 

De uma maneira mais específica, quando foi indagado como se procede ao 

monitoramento externo, foi explicitado ser um trabalho interdisciplinar para a escolha da 

melhor tecnologia para o Arquivo de Conteúdo. 

 

Nós temos um analista aqui, é um trabalho em conjunto mesmo, nós temos 

pessoas da infraestrutura de TI. O trabalho deles é ir nessas feiras 

internacionais de novas tecnologias e de novos adventos ano a ano, então 

estão sempre à frente sabendo o futuro, o que nos reserva, o que está 

acontecendo no mundo em matéria de televisão de avanço tecnológico e a 

parti daí eles começam a estudar aquela tecnologia para ver se tem 
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capacidade e infraestrutura de aplicar aqui [...] Então é um trabalho nesse 

momento de testes aqui, nós somos envolvidos, o arquivo, e o arquivista é 

envolvido, o arquivista no caso no meu papel como coordenadora [...] então 

arquivo é envolvido para participar dos testes para dar sua opinião a respeito 

daquela tecnologia, daquele equipamento, daquele software, então assim é 

um trabalho interdisciplinar, temos analistas de sistema, tecnólogos da 

engenharia, e nós do arquivo em conjunto que tenta encontrar cada um com 

a sua especialidade dar uma colaboração para poder aprovar ou não a 

utilização daquele novo equipamento ou software. 

 

Quando perguntado sobre os metadados que estão sendo utilizados pelo Arquivo de 

Conteúdo, na fala da entrevistada destacou-se a preocupação do risco de perder os programas 

televisivos em formato digital sem a devida elaboração dos metadados.  

Portanto, fica evidente que para organizar e preservar a produção televisiva em 

ambiente digital é fundamental a identificação dos metadados, como base para a estruturação 

das informações que integram o sistema que gerencia o ambiente tapeless. É expresso, 

também, que a referência para a estruturação dos metadados foi o padrão Dublin Core. É 

importante observar, pela constância da utilização palavra “conteúdo”, conforme já foi 

comentado, que com o advento das novas tecnologias digitais de informação e comunicação, 

criou-se um modismo de associar a palavra “conteúdo” para as informações produzidas e 

registradas em meios digitais. 

 

 Esse é outro trabalho que o arquivo também desenvolve que é o tratamento 

de conteúdo e dos metadados. Algum tempo a gente percebeu, antes de 

entrar nesse mundo tecnológico tapeless, esse mundo meio virtual com 

pouco porte físico, já tínhamos percebido a necessidade de olhar para os 

metadados com maior importância, porque se a gente não tivesse a melhor 

identificação daquele conteúdo através dos metadados nós poderíamos 

perder o conteúdo. Então houve todo um trabalho de revisão de metadados 

em que cada nova tecnologia, novo equipamento tínhamos a preocupação de 

fazer os registros necessários para recuperar adequadamente aquele 

conteúdo. E toda vez que a gente vai estar de frente com um novo software 

ou um novo equipamento precisamos fazer os registros dos metadados, e 

isso é com certeza dada à devida importância, a empresa se preocupa muito 

com isso, porque a gente sabe da relevância dos metadados na recuperação, 

na identificação, no registro, principalmente na recuperação assertiva do 

conteúdo que já está gravado [...] Nós olhamos muito para o Dublin Core, foi 

o que a gente achou mais adequado quando nós fizemos uns estudos, porque 

a gente tem um entendimento de que o arquivo é o gestor da informação, ele 

é que tem que ditar as regras, é ele que tem que dizer como deve ser 

preenchido, então nós pesquisamos alguns manuais e normas internacionais 

de preenchimentos de metadados para ver se as nossas escolhas estavam 

adequadas com que o mundo todo indica e utiliza. E foi a Dublin Core que a 

gente achou mais próximo às nossas necessidades. 
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É explicitada pela entrevistada uma “política de acervo” não acabada, que configura 

uma política de preservação. É observada, também, na entrevista uma justificativa de que tal 

política não está ainda definida por completo pelo motivo da mutabilidade da tecnologia, e 

por esta razão impõe-se uma adaptação progressiva.  

 

A nossa política de acervo é antiga e está sendo atualizada, vem sendo 

atualizada e acaba que a gente não consegue publicar, porque, cada época 

aparece uma novidade que a gente tem que adaptar, adaptar, adaptar. Hoje a 

gente tem para o mundo virtual algumas regras de armazenamento que 

saíram da política de acervo, e a gente trabalha com a política de acervo 

mesmo ela não sendo publicada para toda casa, mas o arquivo busca muito a 

nossa política como uma base para poder trabalhar, pensar, repensar como a 

gente vai organizar para frente esse acervo que é muito rico, daqui a pouco 

por mais que a gente esteja nesse mundo virtual, arquivando, usando 

servidores virtuais e usando também uma mídia física que é a LTO, a gente 

sabe que daqui a pouco a LTO não será mais, vai ser outra [...] E a gente tem 

que escrever uma política que independa do tipo de suporte que aquele 

conteúdo vai estar, uma política que preserve, que cuide do conteúdo que 

privilegie o conteúdo independente de onde ele esteja, em meio físico ou 

não. É claro que o meio físico é importante tem que ser lembrado, mas o 

conteúdo é muito mais do que isso. 

  

Quando foi perguntado sobre como o Arquivo de Conteúdo tem procedido em relação 

ao seu legado de programas televisivos em formato analógico, a entrevistada relatou que a 

empresa tem a preocupação com os programas mais antigos em formato analógico, e falou 

sobre o Projeto de 80 mil horas, cujo objetivo é digitalizar os programas televisivos que estão 

armazenados em fitas Betacam.  

É importante comentar que na visão da empresa ainda não é seguro descartar o legado 

das antigas mídias, seguindo semelhante ao que as outras emissoras internacionais estão 

fazendo. Mesmo que as fitas Betacam sejam totalmente digitalizadas, vão permanecer 

arquivadas por tempo, ainda, indeterminado, pois este legado representa mais de vinte anos de 

produção televisiva da TV País, e a tecnologia digital ainda não oferece segurança quanto sua 

longevidade. Com toda esta medida, o Arquivo de Conteúdo vislumbra mais uma alternativa 

de preservação, devido à existência do mesmo acervo em formato digital, como também em 

formato analógico. 

 

A gente está com projeto para fazer a digitalização desses conteúdos. Nós 

fizemos uma reunião olhamos para o nosso acervo que é muito grande e 

escolhemos aquele, dentro do nosso acervo, quais são os mais importantes, 

mais utilizados e que poderiam produzir novos conteúdos a partir deles [...] 

Fizemos uma reunião desse acervo ele deu um número e definimos que esse 



122 
 

número seria o primeiro grande montante de conteúdo que a gente ia 

digitalizar que são oitenta mil horas. [...] o projeto já está acontecendo e a 

gente tem o objetivo de deixar esse conteúdo acessível de forma digital para 

que as pessoas não precisem utilizar o suporte físico, para ter o acesso a esse 

conteúdo das suas máquinas de seu posto de trabalho. [...] Nós sempre 

tivemos um arquivo sempre muito bem cuidado, sempre tivemos essas betas 

analógicas dentro dos padrões exigidos de temperatura de umidade, e de 

guarda dos armários. [...] Os materiais com mais de 20 anos são os que 

exigem mais pressa para digitalizar, pela possibilidade de um dia se 

degradarem com mais facilidade.  

Não existe ainda decisão do descarte das fitas analógicas por mais que a 

gente já tenha digitalizado parte delas a diretoria ainda não tomou a decisão 

de tudo que está digitalizado vai ser destruído. Isso ainda está sendo 

analisado, porque, segundo a informação que nós tivemos, vários países do 

mundo estão ainda também com esse dilema, mas por garantia ninguém 

jogou fora o seu legado, fizeram a digitalização, mas não descartaram 

suporte analógico. Com essa história acaba sendo mais uma redundância, e a 

gente acaba tendo uma terceira possibilidade de preservação, porque a gente 

acaba tendo um conteúdo original digitalizado em fita LTO, o clone dele 

digitalizado e ainda tendo o conteúdo analógico. 

 

  Quando perguntado se tem alguma sugestão para melhorar a preservação dos 

programas televisivos em formato digital, a entrevistada fala sobre uma proposta de oferecer 

mais uma alternativa de suporte digital para armazenar o acervo televisivo. No relato é 

expresso que a dificuldade principal da preservação digital advém dos próprios suportes que 

são considerados frágeis.  

Analisando este depoimento, é importante salientar que as mídias digitais são suportes 

transitórios que prestam sua função somente por um tempo limitado e que a transferência da 

informação para novas mídias é categoricamente necessária e inevitável. O problema mais 

significativo da preservação é a passagem do tempo que faz perecer qualquer material, e outro 

problema em específico da preservação digital é que a tecnologia é relativamente nova e 

pouco podemos saber sobre sua longevidade.  

Verificamos, portanto, como uma das prioridades do planejamento de preservação, a 

necessidade da adequada expertise técnica/científica, ou melhor, a cooperação interdisciplinar 

que pode envolver todo o processo em que os programas televisivos se submetem para 

estarem acessíveis em meio digital por longo tempo. 

 

Por mais que a gente tenha um conteúdo do legado já digitalizado em mídias 

LTO, eu acho que se a empresa pudesse além desse suporte, colocar em 

outro suporte físico, seria interessante, mas precisaria de muito dinheiro, é 

um custo muito alto, porque a gente não pode mais voltar a um tempo que 

era simples, ou seja, pegar uma fita beta e colocar no aparelho de VT e ai a 

gente assiste logo. Hoje com o mundo digital a gente tem um meio de assistir 

diferente, com essa tecnologia que a gente escolheu que é a fita LTO, a gente 
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precisa de um repositório e um software para assistir. É muito difícil até a 

gente pensar em uma forma mais adequada ou mais garantida, mais segura, 

porque, eu acho que todos os suportes são frágeis [...] poderia guardar em 

disco Blue ray, ou guardar em Xdcam, mas nenhuma dessas mídias tirando a 

LTO tem tempo de vivência suficiente para garantir que essa é a melhor 

forma, então, eu acho que estamos muito vulneráveis e a gente tem que está 

muito realmente de olho pra ver quanto tempo determinadas mídias 

realmente conseguem manter aquele conteúdo de forma íntegra, porque, a 

gente já viu que o HD externo, o DVD e a Xdcam corrompem o conteúdo, e 

que até mesmo estas transferências que a gente faz de arquivamento digital 

também, às vezes, o conteúdo é corrompido. Então se a minha fita analógica 

é danificada podemos enxergar mais externamente o problema. No mundo 

digital quando se corrompe o conteúdo a gente não consegue enxergar 

externamente. [...] A gente sabe que existem suportes que não são adequados 

para a preservação, mas sim servem mais pra transporte de conteúdo como o 

HD externo, é uma mídia que não serve pra ser guardada por toda vida. [...] 

Já uma mídia de LTO tem uma garantia maior de que aquele conteúdo vai 

ser preservado e quando você precisar, você vai encontrar, mas corre o risco 

de você ter uma mídia de LTO 5 e seu equipamento só lê mídia LTO 4. 

Esses são os pós e os contras, no mundo digital a gente está muito 

vulnerável, a gente não tem certeza de nenhum tipo de suporte que seja super 

garantido para toda vida, o ideal seria de colocar cada conteúdo nosso em 

mais de um tipo de suporte, mas só quando a gente tem um acervo pequeno 

você consegue fazer isso, mas quando você tem um acervo enorme é 

inviável fazer isso, então você tem que arriscar, e a gente torce para está 

acertando. 

 

A TV País pretende implantar o sistema MAM (Media Asset Management), em curto 

prazo de tempo. Em termos de fluxo de produção do mundo televisivo, o MAM é baseado no 

design de infraestrutura que mais está presente nas emissoras internacionais que já 

implantaram o ambiente tapeless. Dessa forma, foi perguntado como opera o sistema MAM e 

se ele poderá ajudar, de certa forma, na preservação do acervo televisivo. 

 

O MAM é um grande gerenciador de fluxo de processos. Ele é o cara que vai 

atuar na produção, vai atuar talvez na exibição, ele vai atuar no 

arquivamento, mas ele é um cara que manda fazer que os outros sistemas 

operem, ele vigia a operação de outros sistemas, ele é um grande gerenciador 

de fluxo de trabalho. Está previsto para a gente utilizar ele, já deve está 

chegando, a gente tem uma boa expectativa de que os fluxos de trabalho vão 

melhorar, vão ficar mais automatizados. O homem vai ter que estar presente 

sim, sempre, mas o MAM resolverá alguma parte do processo de trabalho. 

[...] O MAM vai entrar pra gente nos auxiliando no arquivamento, nos 

auxiliando na decupagem no caso na minha área no arquivo, ele vai ajudar 

muito pessoal da produção, porque, eles vão poder produzir, pegar o 

material, editar, finalizar, sonorizar, tudo ali com ajuda do MAM com vários 

softwares que eles têm, mas assim, dizer que o MAM é cara que vai resolver 

tudo sozinho, ele vai pegar todo conteúdo e auxiliar na preservação, acho 

que não, ele é apenas um grande gerenciador de fluxo.  
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É importante observar que para a emissora americana WNET, conforme visto no item 

4.1 desta dissertação, o sistema MAM foi projetado em específico para facilitar a preservação 

digital dos seus programas televisivos. Pois o sistema MAM, na visão da WNET, abrangeria 

um conjunto de requisitos que incluem a implementação sistemática de metadados em toda 

gestão da produção televisiva, e a aplicação de um número reduzido de formatos de arquivo 

padrão para os vídeos digitais, a fim de simplificar e ter mais controle nos procedimentos que 

são operados no ambiente tapeless. 

Na maioria das empresas, em procedimentos de trabalho no ambiente digital os 

profissionais da tecnologia da informação e os administradores atuam como responsáveis pela 

gestão e estratégia de preservação dos documentos digitais, em grande parte sem a 

interferência dos arquivistas. Ao contrário disso, podemos observar que os arquivistas da TV 

País são solicitados para darem sua opinião e participam em todo processo decisório para a 

aplicação dos novos hardwares e softwares relacionados ao acervo televisivo. 

Em síntese, é inegável que a obsolescência tecnológica é vista pela TV País como uma 

ameaça para garantir o acesso continuado aos programas televisivos. Em relação ao 

planejamento estratégico como um método para auxiliar no planejamento de preservação do 

acervo televisivo, na verdade, conforme especificado na fala da entrevistada, não existe, 

ainda, um plano formalizado desse método para a preservação, o que ocorre, no momento, é 

mais uma cultura e um entendimento de que o planejamento estratégico se mostra como um 

método com princípios para a TV País se desenvolver positivamente para o futuro na 

manutenção do seu legado e, consequentemente, do seu negócio. Implicando, desse modo, no 

exame contínuo das varáveis que compõem o ambiente externo pelos profissionais da 

emissora em relação às últimas inovações tecnológicas do mundo televisivo. Por outro lado, 

podemos visualizar nesta pesquisa que tal metodologia do planejamento estratégico 

manifesta-se de forma registrada através do conjunto de diretrizes formulado pelo Arquivo de 

Conteúdo, conforme o item 6.1.1 desta dissertação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na trajetória desta pesquisa ficou evidente que a importância dos arquivos de televisão 

tem aumentado não só porque lhes é reconhecido o valor cultural e histórico, mas também 

porque é possível prever um retorno financeiro considerável. Esse cenário fez com que a 

preservação dos programas televisivos, sobretudo aqueles que estão já em formato digital, 

fosse relevante para os produtores destes arquivos, pois os mesmos passaram a ver o seu 

legado televisivo como uma fonte quase inesgotável de arquivos reutilizáveis. 

 O propósito desta dissertação foi investigar a preservação, concebida e implementada 

por meio do planejamento estratégico, dos programas televisivos brasileiros em formato 

digital produzidos de 1995 a 2011, a partir do estudo de caso da TV País. Para atingir este 

objetivo a pesquisa seguiu um percurso de estudo no campo teórico sobre a preservação, 

aspectos e conceitos do universo digital, os metadados, o contexto televisivo e os programas 

televisivos em formato digital, o planejamento com abrangência na área estratégica e de 

preservação, bem como a apresentação das experiências internacionais contemporâneas.  

Os diversos assuntos expostos em diferentes graus de profundidade demonstraram o 

entendimento de que o estabelecimento de um planejamento é fundamental para a preservação 

a longo prazo. Acrescentamos que o planejamento estratégico foi visualizado neste estudo 

como uma metodologia de apoio à preservação, como se o mesmo tratasse de uma 

complementação ao plano de preservação. 

Em relação ao pressuposto de que o planejamento estratégico adotado pela TV País, 

representa um diferencial no gerenciamento da preservação dos programas televisivos 

brasileiros em formato digital, verificamos que na verdade o planejamento estratégico é mais 

uma cultura na empresa do que uma política formalizada.  

Nesse contexto, o planejamento estratégico auxilia a preservação por fornecer o 

entendimento sobre a necessidade de monitorar as mudanças tecnológicas, a fim de enfrentar 

melhor a obsolescência dos materiais utilizados pelo Arquivo de Conteúdo, conforme relatado 

na entrevista. 

Outro pressuposto da pesquisa a considerar é sobre o planejamento estratégico que 

contempla um método que visa a alcançar as prioridades e melhores decisões para assegurar a 

preservação dos programas televisivos. Em relação a isso, podemos afirmar que a preservação 

por si só já assume um aspecto gerencial que requer uma infraestrutura de planejamento, onde 

interage nos processos decisórios e na formulação de políticas.  
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Já o planejamento estratégico contempla tal situação, no sentido de ser um instrumento 

para traçar a missão e os objetivos a longo prazo de uma organização, como também traz uma 

mudança no enfoque de olhar internamente a organização para olhar externamente. Vale frisar 

que o planejamento estratégico contribui por influenciar na postura do profissional da 

informação para torná-lo mais pró-ativo em vez de reativo, mudar a atitude de apenas resolver 

problemas imediatos para se antecipar para que os mesmos não ocorram no contexto da 

preservação da informação, adotando, assim, uma visão estratégica. 

Verificamos, também, que a preservação de acervos digitais coloca os profissionais da 

informação, como os arquivistas, a uma ligação cada vez mais próxima com outras áreas do 

conhecimento além do que eles são formados, como, por exemplo, a tecnologia da informação 

(TI) e a administração.  

Ao analisar a metodologia do planejamento estratégico, como uma das funções da 

administração, para auxiliar a preservação dos programas televisivos brasileiros em formato 

digital da TV País, constatamos essa aproximação no que tange as práticas táticas de examinar 

as variáveis do ambiente externo relacionado às tecnologias, para assim enfrentar a rápida 

obsolescência tecnológica e volatilidade das mídias digitais. Tal análise do ambiente externo é 

estabelecida como uma das características do planejamento estratégico. 

Portanto, averiguamos que a preservação é, por natureza, interdisciplinar, bem como 

ratificamos a necessidade dos profissionais da informação atuarem com a intervenção de 

conhecimento científico, tecnológico, com o viés administrativo e estratégico, tanto na 

formulação de políticas, como no planejamento de ações dirigidas à preservação da 

informação. A integração deste conhecimento, realizado por uma equipe de profissionais 

sendo cada um com sua especialidade, poderá conduzir para a melhor escolha da tecnologia, 

bem como nas decisões políticas e metodológicas para salvaguardar o acervo de valor 

permanente. 

Constatamos que a TV País está expressamente preocupada em acompanhar os rumos 

das inovações tecnológicas pelo fato de seu patrimônio televisivo estar cada vez mais 

armazenado em um macro arquivo em formato digital, porém o mesmo é altamente instável 

em matéria de preservação. O desenvolvimento de estratégias para rastrear, periodicamente, o 

ambiente externo, isto é, o lançamento de um novo equipamento para reproduzir os vídeos, ou 

uma mídia mais capacitada, ou um novo software, faz pensarmos que tal prática da TV País é 

justificada não somente para evitar ficar fora do mercado competitivo, mas também para 

realizar preservação a longo prazo de seus programas televisivos brasileiros em formato 

digital. 
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É evidente que a atualização tecnológica faz com que fiquem obsoletos os 

equipamentos e as mídias digitais com muita rapidez. O profissional da informação não pode 

desconsiderar que tais equipamentos e mídias são elementos de preservação, caso contrário, 

estará colocando em risco todo o acervo digital.  

Outro problema em relação às tecnologias que armazenam o acervo é a sua 

continuação no mercado, pois muitas organizações investem fortemente em tecnologias 

promissoras, mas que nem sempre permanecem consolidadas no mercado, acarretando a sua 

incompatibilidade com as novas tecnologias. 

 Essa falta de compatibilidade, ou até mesmo a perda de confiabilidade de uma 

determinada mídia digital, faz com que as informações dependam de migrações periódicas 

para novas mídias. Consequentemente, é fundamental que os profissionais da informação 

estudem e pesquisem as novas tecnologias para permanecerem atualizados, já que, 

inevitavelmente, no futuro será imprescindível decidirem pela migração do seu acervo digital 

para outras mídias ou formas de armazenamento. 

Refletir sobre a questão de como preservar a longo prazo e de forma contínua os 

programas televisivos em formato digital, significa direcionar mais o nosso olhar para a 

valorização da cooperação do conhecimento interdisciplinar como uma das respostas a esta 

questão.  

Conforme as abordagens teóricas e a análise do campo empírico desta dissertação, 

observamos que tudo que possa oferecer vantagens no sentido de aplicar uma tecnologia mais 

confiável através de pesquisas, uma metodologia de planejamento, ou até mesmo, conforme a 

experiência do Arquivo de Conteúdo, decidir permanecer com o acervo em formato analógico 

mesmo já digitalizado, de modo geral, são todos estes aspectos contribuições com 

representações interdisciplinares para promover uma preservação digital mais eficiente e a 

longo prazo. 

Um dos objetivos dessa pesquisa foi o de examinar os metadados utilizados pela TV 

País, estes para atender a necessidade de preservação e acesso aos programas televisivos, foi 

alcançado, demonstrando na seção três os aspectos que contextualizam os metadados no 

sentido de sua origem, como também aqueles que são categorizados como de preservação. 

Foi estudado o padrão Dublin Core que foi utilizado pelo Arquivo de Conteúdo como 

referência para a composição da estrutura dos metadados, sendo estes analisados com as 

características descritivas e técnicas em relação aos programas televisivos que já estavam 

sendo operados em fluxo digital, bem como foi exposta uma amostra da estrutura destes 

metadados na seção seis. Cabe salientar, conforme o relado da entrevista, que a TV País 
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reconhece a importância da devida identificação de seus programas através dos metadados 

como base para o acesso e à preservação contínua de seu legado televisivo. 

Reconhecer as estratégias internacionais contemporâneas (outro objetivo desta 

pesquisa) foi alcançado com a descrição dos trabalhos do Projeto PDPTV produzido pela 

Biblioteca do Congresso dos EUA (Library of Congress) e a publicação “O Dilema Digital” 

(The Digital Dilemma) da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados 

Unidos.  

Podemos extrair de mais considerável desses trabalhos, conforme o estudo do Projeto 

PDPTV, o termo “preservação digital sustentável” que se refere à importância do conjunto de 

decisões políticas, infraestrutura técnica e organizacional, bem como ao apoio financeiro 

constante como responsáveis por sustentar a preservação do acervo televisivo em meio digital, 

sendo que este entendimento pode abranger qualquer gênero de informação. 

Tais reflexões são, na verdade, preliminares e não conclusivas, por isso carecem de 

mais pesquisas. Como, por exemplo, a questão do atual Projeto 80 mil horas que vem sendo 

implementado pela TV País, pois depois da concretização das etapas, poderia haver estudos 

para se aprofundarem na análise dos resultados desse Projeto.  

Outro trabalho que poderia ser pesquisado é a indexação que vem sendo produzida 

pelo Arquivo de Conteúdo através da extração de termos ou palavras-chaves da sinopse dos 

programas televisivos, pois tal indexação pode contribuir, também, para melhor identificação 

e acesso ao acervo televisivo.  

Por outro olhar, percebemos ao longo da pesquisa que a preservação da informação 

está relacionada ao campo da ciência da informação por ambas possuírem ligações 

interdisciplinares, quer seja pelo objeto de estudo que têm em comum, isto é, a informação 

produzida e registrada, ou quer seja pelo uso das tecnologias no universo digital. 

Sem dúvida, com base nessas observações, os estudos de preservação poderiam ser 

explorados com mais ênfase pela área da ciência da informação, pois tais estudos 

contribuiriam, cada vez mais, para atender uma necessidade relevante e imprescindível para a 

sociedade que é o acesso assegurado e ininterrupto da informação. 
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