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RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo relatar as experiências obtidas através da realização das             
atividades de preservação e disponibilização do acervo de fitas VHS da Televisão            
Universitária do Recife (TVU) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sendo uma            
iniciativa do Laboratório Liber da UFPE. O estudo se caracteriza como exploratório e             
descritivo, utilizando-se do ciclo de curadoria digital desenvolvido pelo Digital Curation           
Center (DCC) como procedimento metodológico adotado para a realização das atividades. Os            
resultados foram descritos seguindo o padrão do DCC abrangendo um total de 523 fitas VHS.               
Como conclusão percebeu-se a importância da preservação da memória audiovisual          
institucional da universidade como forma de valorização da mesma, através da aplicação da             
curadoria digital como ferramenta metodológica essencial para a preservação, acesso, uso e            
reuso da produção audiovisual do estado de Pernambuco e da região Nordeste do Brasil. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this article is to report on the experiences obtained through the preservation               
and availability of the collection of VHS tapes of the University Television of Recife (TVU)               
of the Federal University of Pernambuco (UFPE), being an initiative of the Liber Laboratory              
of UFPE. The study is characterized as exploratory and descriptive, using the digital curation              
cycle developed by the Digital Curation Center (DCC) as a methodological procedure adopted             
to carry out the activities. The results were described following the DCC standard covering a               
total of 532 VHS tapes. As a conclusion, the importance of preserving the university's              
institutional memory as a way of valuing it, through the application of digital curatorship as               
an essential methodological tool for the preservation, access, use and reuse of audiovisual             
production of the state of Pernambuco and of northeastern region of Brazil. 
 
Keywords: Digital Curatorship. Management of Audiovisual Information. Digital        
Humanities. Audiovisual Preservation. 
 

1 INTRODUÇÃO 
O ambiente digital fornece hoje insumos para além da capacidade humana no que se              

refere a produção, processamento e uso da informação. Nunca houve tanta informação            

disponível para a redução das mais variadas incertezas, além de informações para a promoção              

do entretenimento, arte e cultura. A Internet trouxe ao indivíduo contemporâneo a            

possibilidade da atividade no consumo informacional, antes inexistente devido aos meios de            

comunicação que pressupunham a passividade do usuário, como a televisão e o rádio, isto              

contribuiu ainda mais para a pulverização de ideias, conceitos, decisões no dia a dia, e               

atividades dentro dos variados ambientes. Tanto a quantidade de informação acessível, quanto            

a velocidade de acesso a essa informação vem mudando a forma como aprendemos sobre o               

mundo ao nosso redor e como interagimos enquanto sociedade. 

Posto isto, devemos levar em consideração a preservação dos ativos informacionais           

como fator importante para a perenidade deste acesso, sabendo que devido a rápida             

atualização de suportes tecnológicos, muita informação produzida e registrada se perde ao            

longo do tempo, e por não haverem mais possibilidades de resgate deste material, dificulta o               

acesso e uso destas informações pelas gerações futuras. 
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Partindo desse princípio, a atividade que será descrita neste artigo objetiva-se a            

preservar e disponibilizar em ambiente digital o acervo de registros audiovisuais da TV             

Universitária do Recife (TVU) órgão suplementar da Universidade Federal de Pernambuco           

(UFPE). Através da apreensão dos conceitos e práticas das Humanidades Digitais (HD), bem             

como a aplicação do Ciclo da Curadoria Digital desenvolvido pelo Digital Curation Center             

(DCC). Esta é uma iniciativa do Laboratório Liber da UFPE que verificou o alto grau de risco                 

quanto a perda deste conteúdo e realizou um projeto de preservação e curadoria do acervo. 

 

2 A TELEVISÃO UNIVERSITÁRIA DO RECIFE- TVU 

Em 2 de novembro de 1968, nascia a primeira emissora educativa do Brasil: a              

Televisão Universitária do Recife. Durante aproximadamente três décadas a emissora          

acumulou um acervo precioso de registros de vídeo em suportes Umatic, Betacam e VHS, que               

configuram hoje um raro e precioso memorial a comunicação pública brasileira. 

Inicialmente a TVU contou com estrutura funcional e técnica robusta, composta de            

quatro câmeras Orticons (duas com lentes zoom, considerada hightech para época), mesa de             

corte, luz cênica para estúdio e mesa de som, Unidade Móvel para gravações externas,              

videotape – um VTR 1100 Ampex, e dois VTF 7800 Ampex, dois telecines, dois              

transmissores de 5Kw cada, três estúdios – sendo um deles o maior de Recife até hoje. 

O acervo de VHS da TV Universitária do Recife, é composto de 523 fitas, que reúnem                

documentos fílmicos pertinentes às atividades da emissora, tais como: a cobertura de eventos             

culturais e esportivos e/ou tradicionais do Recife, o período carnavalesco como o Bloco Galo              

da Madrugada, entrevistas com personalidades e registros da vida cotidiana na cidade, o             

período junino, além de conter cursos de preparação à distância, que marcaram uma época de               

pioneirismo da educação à distância no país. 

 

3 O CAMPO DAS HUMANIDADES DIGITAIS 

Tentando resolver os problemas da “difusão confusa” da informação, recentemente          

alguns grupos de pesquisadores das ciências humanas tem se voltado à discussão conceitual             

das Humanidades Digitais, visto que esta é uma área que atualmente vem discutindo acerca da               

________________________________________________ 
Anais do XLI ENEBD  

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 
Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 



melhoria em processos de uso das tecnologias da informação e comunicação em razão das              

atividades de pesquisa nas humanidades. 

De forma mais ampla o campo das Humanidade Digitais pode ser entendido como um              

campo interdisciplinar que procura entender o impacto e as relações das tecnologias da             

computação nas atividades dos pesquisadores das humanidades. Também pode ser chamado           

de “Recursos Digitais para as Humanidades”, “Computação para as Humanidades”,          

“Computação nas Humanidades”, “Informática Digital e Cultura” e “Informática para as           

Humanidades”. (Russel, 2011) [tradução nossa]. 

Com relação à defesa das Humanidades Digitais como campo de investigação,           

Guerreiro e Borbinha (2014), alegam que as HD consolidam-se como um novo campo de              

saber, sendo um campo transversal à áreas como as humanidades, as ciências da informação e               

as ciências da computação e orienta uma parte substancial da pesquisa para a identificação, a               

definição e a descrição dos métodos, das boas práticas e das normas que o sustentam (apud                

Schreibman, Siemens, & Unsworth, 2004), (Borgman, 2009) e (Evans & Rees, 2012). 

Os principais objetivos das HD são: a) criar bases de dados com recursos digitais              

relevantes para as humanidades (isto inclui a captura, estruturação, documentação,          

preservação e disseminação dos dados); b) desenvolver metodologias que permitam gerar           

novos elementos a partir destes dados; e c) gerar investigação e conhecimento para             

incrementar nossa compreensão nas Humanidades (Russel, 2011) [tradução nossa]. 

Dentro da Ciência da Informação (CI) existem diversas iniciativas ligadas às           

atividades em HD descritas acima, onde diversos esforços têm se concretizado em razão da              

preocupação da perda de informações importantes - muitas delas armazenadas em suportes            

físicos em estado crítico de deterioração, tornando-as acessíveis à pesquisadores e à            

população em geral. 

Seguindo o escopo da atividade realizada que será descrita neste trabalho, as HD             

forneceram muitos insumos quanto à estudos voltados para as atividades da curadoria de             

ativos em repositórios digitais, com o intuito de facilitar o acesso e a interoperabilidade entre               

sistemas e consequentemente facilitar o acesso a essas informações a um vasto público. 

 

4 INFORMAÇÃO AUDIOVISUAL 
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Áudio, vídeo e texto sincronizados são os elementos que constituem o documento            

audiovisual, que, desde a sua origem, passou por significativas mudanças e transições, os             

primeiros filmes derivam da fotografia, e passaram pela periodo das películas, em nossos dias              

podem ser produzidos e reproduzidos em alto padrão de qualidade de e imagem, em pequenos               

e práticos dispositivos móveis (Santos et all, 2018). 

Pode-se analisar a produção de um documento audiovisual dissociando seus          

elementos, áudio, vídeo e texto, em seguida sincronizados visualmente. No processo de            

expressão audiovisual do pensamento humano é necessário um roteiro (cinema), a construção            

de um tema específico (telejornal), registro de uma ideia (publicidade) ou um desenho             

animado (animação), são nesses momentos onde o suporte do texto norteará o caminho da              

produção audiovisual idealizada. Posteriormente a esse processo de ideação, recursos de           

informação como câmeras, microfones, softwares de edição, propiciam a captação de som e             

imagem sincronizado todos esses elementos, gerando o documento audiovisual e          

materializando a informação (Santos et all, 2018). 

Fitas magnéticas como as VHS, possuem uma característica de deterioração          

importante de ser observada, para que sejam visualizados precisam naturalmente de           

equipamentos de reprodução. Tais equipamentos têm uma relação “violenta” com a fita VHS,             

o cabeçote do equipamento executa a leitura da imagem e do som de modo bastante agressivo                

ao material, toda vez que é colocada uma fita no vídeo ela sofre considerável desgaste. Por                

outro lado as fitas magnéticas facilmente são reproduzidas, facilitando o processo de            

preservação e de acessibilidade quando manejada com os devidos cuidados (Manini, 2016). 

 

5 CURADORIA DIGITAL 

A curadoria Digital emerge no início do século XXI com a perspectiva de assegurar a               

preservação, a valorização e o acesso dos arquivos digitais que estão sendo produzidos em              

montantes imensuráveis dentro e fora das organizações. Estes arquivos podem ser registros            

audiovisuais, fotografias, arquivos sonoros, textos, dados de pesquisa ou qualquer objeto           

digital. 

Como fundamento baseou-se nas metodologias da Ciência da Informação, da          

Biblioteconomia e da Arquivologia. Suas ações agrupam um conjunto de métodos que vai da              
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conceituação/criação, análise dos objetos digitais, perpassa pelas metodologias de Preservação          

Digital até as complexas ações de disponibilização, valorização, encontrabilidade e acesso. 

Etimologicamente, a palavra curadoria tem origem do latim “curare” que significa           

“cuidar” no entanto a ação Curar relaciona a um agente, aquele que cura, em latim "curator",                

que quer dizer "aquele que administra", "aquele que tem cuidado e apreço" (Torrina, 1937).              

Nesse sentido a Curadoria Digital é a ação de cuidar, zelar, curar, gerenciar um ou vários                

objetos no ambiente digital. O Digital Curation Center (DCC) aborda em sua home que a               

curadoria é a manutenção, preservação e agregação de valor aos objetos digitais, garantindo             

uso e reuso dos dados no presente e no porvir através da “gestão ativa sobre os dados,                 

reduzindo as ameaças ao seu valor de longo prazo e minimizando os riscos da obsolescência               

digital”. E apresenta um modelo de curadoria digital, composta por três ações: Ações para              

todo o ciclo de vida, ações sequenciais  e ações ocasionais.  

A saber: Ações relativas a todo o ciclo: a) Curadoria e preservação - Estar              

continuamente alerta e empreender as ações administrativas e gerenciais planejadas para a            

curadoria e preservação por todo o ciclo de vida da curadoria; b) Planejamento de              

preservação - É necessária a definição de um plano de preservação cujo espectro englobe              

todo o ciclo de vida da curadoria do material digital incluindo gestão, administração, políticas              

e tecnologias; c) Descrição e representação da informação - É efetivada pela atribuição de              

metadados administrativos, técnicos, estruturais e de representação de acordo com os padrões            

apropriados [...]; d) Participação e monitoramento - Enfatiza a necessidade de atenção para             

as atividades que se desenrolam no âmbito das comunidades envolvidas com o problema de              

curadoria, bem como a necessidade de participação no desenvolvimento de padrões [...]            

(Sayão e Sales, 2012) 

Ações sequenciais: a) Criação e/ou recebimento - Compreende a criação do dado            

incluindo o elenco de metadados necessários à sua gestão e compreensão [...]; b)             

Conceitualização - Conceber e planejar a criação do dado, incluindo os métodos de captura e               

as opções de armazenamento [...]; c) Avaliação e seleção - Avaliar o dado e selecionar o que                 

será objeto dos processos de curadoria e de preservação por longo prazo [...]; d)              

Arquivamento - Transferir um dado para um arquivo, repositório, centro de dados, ou outro              

custodiante apropriado; e) Ações de preservação - Promove ações para assegurar a            
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preservação de longo, prazo e a retenção do dado de natureza oficial,tais como: limpeza do               

dado, adição de metadados e estrutura tecnológica; f) Armazenamento - Armazenar o dado             

de forma segura mantendo a aderência aos padrões relevantes; g) Acesso, uso e reuso -               

Garantir que o dado possa ser cotidianamente acessado tanto pela sua comunidade-alvo,            

quanto pelos demais usuários interessados no reuso do dado [...]; h) Transformação -             

Compreende a criação de novos dados a partir do original [...] (Sayão e Sales, 2012). 

Ações ocasionais, segundo Sayão e Salles (2012): a) Eliminação -Eliminar os dados            

que não foram selecionados para a curadoria e preservação de longo prazo de acordo com               

políticas documentais, diretrizes ou exigências legais; b) Reavaliação -Retornar ao dado           

cujos procedimentos de avaliação foram falhos para nova avaliação e possível seleção para             

curadoria; c) Migração - Migrar os dados para um formato diferente; isto pode ser feito no                

sentido de compatibilizá-lo com o ambiente de armazenamento ou para assegurar a imunidade             

do dado contra a obsolescência de hardware e de software (Sayão e Sales, 2012). 

Este modelo teórico metodológico de gestão de objetos digitais abordado pelo DCC,            

será nosso referencial guia para as práticas de resgate do acervo de fitas VHS da TVU. Na                 

finalidade de intervir no processo natural de degradação ao qual se encontrava todo o acervo.               

Afim de garantir uma gestão ativa dos registros audiovisuais, produto da migração do             

analógico para o digital. Porém é necessário que haja uma conscientização e atuação mais              

eficaz das instituições de memória que são responsáveis pela preservação de acervos            

audiovisuais. Elas devem estar atentas às estratégias de curadoria digital que são contínuas e              

constantes e não se limitam apenas um programa ou projeto, mas perdura durante toda a vida                

útil do objeto digital. 

 

6 METODOLOGIA 

Esta investigação tem um caráter qualitativo e se baseia no estudo exploratório ou             

pesquisa bibliográfica (Lakatos & Marconi, 2003). O estudo em questão se caracteriza            

também como um estudo exploratório, visando proporcionar maior familiaridade com o           

problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Para Gil (2007), entre os               

métodos mais empregados na pesquisa exploratória os mais utilizados são: levantamento           

bibliográfico e documental. Englobou o acervo da TVU, e abrangeu a aplicação das etapas do               
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ciclo da curadoria digital do DCC (Higgins, 2008), como ferramenta que possibilite dar             

direção às atividades através das etapas do ciclo. Vale ressalta que as etapas foram adaptadas               

à realidade do projeto, para a preservação e acesso a longo prazo ao acervo.  

 

7 RESULTADOS 

Devido a complexidade de planejar e executar a preservação digital e levando em             

consideração o contexto e a singularidade do objeto, descreveremos os resultados da atividade             

seguindo as ações que foram planejadas e executadas dentro do ciclo de curadoria do DCC,               

abaixo descritas de maneira linear, através da sequência operacionalizada, a saber: 

● O Planejamento da preservação 

Dentre as ações para o ciclo da curadoria, esta visa definir um plano de preservação               

“cujo objetivo englobe todo o ciclo da curadoria do arquivo digital” (Sayão, 2102), incluindo              

práticas administrativas, tecnológicas, políticas e de gestão. Esta etapa compõe as ações para             

todo o ciclo de vida, a fim de atribuir a ideia de preservação contínua do acervo audiovisual.  

Dentre as aplicações implementadas neste acervo as práticas administrativas tomadas          

para execução do plano de preservação foram: a distribuição dos ambientes de            

armazenamento (backup), a definição do ambiente para armazenamento físico (com base em            

normas técnicas do CONARQ (2010). 

Quanto às práticas tecnológicas, visamos abranger toda a estrutura tecnológica          

necessária para implementação do projeto de curadoria idealizado. Assim foi definido           

quantitativo necessário de máquinas para executar as atividades, desde computadores, VHS,           

conversores e hds de storage para armazenamento, tipo e qualidade dos softwares de             

conversão e edição, e estratégia de conservação das tecnologias utilizadas através da            

manutenção constante. Esta etapa é crucial para tipos de acervos que precisam ser             

digitalizados como este, pois irá impactar em todas as demais práticas que necessitem de              

ferramentas tecnológicas. 

No âmbito político foram definidos os padrões de metadados (Dublin Core), o formato             

de indexação (indexação manual), e a implementação da linguagem natural, ambos           

influenciaram na descrição e representação do arquivo digital. Tivemos também a definição            

da política de acesso (CONARQ, 2010) segundo o qual não houve restrição, e as medidas de                
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segurança da informação (controle de acesso ao acervo) onde foi definido, através de política              

interna, que apenas os integrantes do projeto poderiam acessar todo o acervo em storage. 

Quanto às práticas de gestão voltadas para sua longevidade, a saber a definição do              

formato de arquivo para preservação, o formato que detém a máxima qualidade delimitada             

pelo software é o (AVI/ISO/IEC 14496-14:2003), e o formato de arquivo para acesso             

(MP4/ISO/IEC 14496-14:2003). A definição do corpus profissional que executou o projeto           

foi composto por graduandos de Gestão da Informação, Biblioteconomia, Design, História,           

Cinema e Expressão gráfica e mestres em Ciência da Informação da UFPE.  

● Criação OU recebimento 

Devido o acervo ser composto de fitas em formato VHS (analógico), a ação de criação               

do objeto digital ocorreu através da digitalização. 

● Inventário E/OU Conceitualização 

Foi realizado a identificação de quantidade, tipologia e caracterização ou catalogação            

do acervo, pela prática de inventariar e conceitualizar. Esta etapa possibilitou definir métricas             

de digitalização, catalogação, opções de armazenamento e tratamento de questões de           

propriedade intelectual. 

● Seleção/categorização 

A seleção foi feita de modo a identificar quais arquivos passaram pelo processo de              

curadoria e o critério utilizado para esta etapa foi a condição física das fitas VHS, visto que                 

fitas em contexto de deterioração avançado foi considerada sua separação para passar por             

processos de higienização e tratamento e não foi incluída neste ciclo de curadoria. 

Após a seleção realizamos a categorização, correspondente agrupamento por coleções,          

ou seja, aqui se identifica relações entre os itens, se pertencem a uma mesma série               

documental. A exemplo, todas as fitas do programa “TVU Debate” se encaixam a uma mesma               

coleção, sendo elas descritas em um mesmo parâmetro, com dados e identificadores            

relacionados. A tabela a seguir mostra alguns identificadores criados para os programas: 

Tabela 1- Processo de seleção/categorização 

IDENTIFICADOR NOME DO PROGRAMA 
TVU_DOC_NE Documentário Nordeste 
TVU_PROJ_EXP Projetos Experimentais 
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TVU_PROG_SSOP Programa Som da Sopa 
TVU_TVU_DEB TVU Debate 
TVU_CON_UFPE Conexão UFPE 
TVU_TV_CID TV Cidadania 
TVU_TV_CIE TV Ciência 
TVU_VES_UFPE Vestibular UFPE 
TVU_TV_SAU TV Saúde 
TVU_OPIN_PE Opinião Pernambuco 
TVU_CUR_PE Curta Pernambuco 

Fonte - Os autores, 2018 

● Representação descritiva 

A descrição física se limita a observação do material bruto, ou seja, a coleta de dados                

presentes no objeto físico (fitas VHS), que em muitos casos, seja pela falta de um               

gerenciamento de armazenamento ou pela capacidade intrínseca do objeto de ser alterado,            

pode não representar de fato o documento, por isso deve ser adotado inicialmente alguns              

parâmetros descritivos, tais como, se já existe algum tipo de descrição na própria fita - como                

ordem na organização das mesmas - se elas já estiverem enumeradas - ou visualmente já               

pertencerem uma coleção predisposta pela TVU.  

A exemplo, a coleção TVU Debate, tinha um ID fixo numérico, sendo utilizado pela              

TVU para organizar o acervo fisicamente. Esse tipo de atividade não pode ser tomada como               

exata, tendo em vista que após a leitura do conteúdo audiovisual por meio dos aparelhos de                

videocassete, alguns dados possam vir a serem alterados de acordo com a reprodução.  

● Digitalização e edição de vídeo 

Após o processo de catalogação do acervo e a definição de quais coleções de fitas               

VHS serão digitalizadas esta etapa foi iniciada. Os equipamentos necessários para a            

digitalização são: Aparelho de Videocassete: A qualidade da imagem resultante da           

digitalização é intrínseca a qualidade do reprodutor de fita VHS disponível, aqui o aparelho              

deve reproduzir sem falhas e travamentos o conteúdo armazenado nas fitas, a qualidade da              

imagem e do som digitalizada dependerá da qualidade que a informação é reproduzida nestes              

aparelhos. Placa de captura de vídeo: Para a conversão da informação analógica trocada             

________________________________________________ 
Anais do XLI ENEBD  

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 
Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 



entre a fita VHS e o aparelho videocassete para informação digital manipulável no             

computador, é necessário uma conversão feita por uma placa de conversão, que é um circuito               

que transforma o sinal enviado pelo videocassete em RCA para o computador numa entrada              

USB. Software de captura: Para o recebimento das informações enviadas pela placa de             

captura, o computador necessita de um programa compatível com a placa. Os drivers da placa               

devem estar todos instalados e funcionando para que o programa do computador consiga             

receber os dados enviados por ela. O programa recebe a imagem e o áudio do vídeo-cassete                

gerando um arquivo de vídeo, esses arquivos são salvos com a máxima qualidade que              

aparelho de vídeo é capaz de reproduzir. Software de edição: Os vídeos gerados pelo              

programa de captura não veem aptos nem para a preservação nem para a disponibilização              

online. Para a preservação apenas são realizados cortes no início e no fim do vídeo, pois                

quando a captura começa existe um gap entre o início da fita magnética e o início do vídeo                  

gravado.  

● Edição para acesso 

Na edição para o acesso são feitas melhorias na imagem e no áudio, onde na imagem                

são ajustados brilho e contraste, enquadramento do vídeo, e cortes nas bordas que ficam              

marcadas pela passagem da fita magnética no aparelho, característica do sistema VHS, e no              

áudio são realizados a equalização de toda a trilha sonora, a redução de ruído e o ajuste do                  

volume. Abaixo seguem duas imagens que mostra o antes e depois dos ajustes de brilho               

contraste e cores nos vídeos: 

Imagem 1. Ariano Suassuna na sua residência na cidade do Recife em 1979. 
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Imagem sem edição  Imagem editada 
Fonte - Os autores, 2018 

 
 

● Armazenamento 

Para a guarda dos arquivos de vídeo para preservação é usado o formato AVI sem               

compressão, esse formato não diminui a qualidade do vídeo, ele é resguardado com a máxima               

qualidade que o aparelho de Videocassete e a fita VHS conseguem reproduzir e foram              

armazenados em um Storage . Possuindo um espelhamento em outro armário Storage na            5

Biblioteca Central da UFPE. Os metadados recolhidos dos conteúdos dos vídeos também            

foram guardados, para o acesso futuro e sua encontrabilidade física e digital. 

● Representação da Informação 

Esta etapa faz parte das ações para todo o ciclo da curadoria e se efetiva pela atividade                 

de atribuir metadados de acordo com os padrões apropriados (Sayão e Sales, 2012). Neste              

projeto foram extraídos dados que possibilitaram identificar e representar cada item do            

acervo, seguindo as exigências de metadados de preservação do CONARQ/2010 de acordo            

com o modelo de referência OAIS, visando sua interoperabilidade, organização, identificação           

e preservação digital. 

Foi aplicado o padrão de metadados Dublin Core que possibilitou representar os            6

arquivos de maneira genérica, interoperável e com praticidade para indexação manual.           

Composto por 18 elementos (campos), a saber:  

Tabela 2- Campos Dublin Core 
IDENTIFICADOR TVU_DOC_PES_14 

TÍTULO Ariano Suassuna - O poeta do Nordeste 

SÉRIE(COLEÇÃO) Documentários Pessoas 

5 Storages são dispositivos projetados especificamente para armazenamento de dados Fonte LocaWeb:            
(https://wiki.locaweb.com.br/pt-br/Storage_-_O_que_%C3%A9_e_como_obter). 
 
6 A Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) (Iniciativa Dublin Core Metadados) é uma organização dedicada a                
promover a adoção de padrões de interoperabilidade de metadados e desenvolver vocabulários especializados             
para descrever fontes e recursos da Web para que os sistemas de busca e recuperação de informações sejam mais                   
rápidos e flexíveis. (GRACIO, 2012) 
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RESUMO 

Entrevista com Ariano Suassuna, falando sobre sua história e sua          
obra. O mesmo apresenta Antônio Carlos de Nóbrega e contém uma           
apresentação do Conjunto Armorial no Teatro João Caetano.        
Participação de Caju e Castanha 

LOCAL Recife-PE 

DATA 1979 

LISTA DE AUTORIDADES Ariano Suassuna; Antônio Carlos de Nóbrega; Conjunto; Caju e         
Castanha; Cego Oliveira 

CONTRIBUIDOR 

ASS. DE DIREÇÃO: José Cunha; PRODUÇÃO: Uadji Moreira        
DIREÇÃO: Liana da Rocha; COORDENAÇÃO: Fernando de       
Oliveira; SUPERVISÃO GERAL: Fernando Pamplona; EQUIPE      
DE CINEMA: Jorge Luiz Mattos, Jorge Ferreira, Raymundo de         
Andrade, Manoel Inácio; APOIO TÉCNICO: Jair Balesteiro;       
REPORTAGEM: Margarida Autran; ROTEIRO E     
APRESENTAÇÃO: Mr. Eco 

ASSUNTO Ariano Suassuna; Movimento Armorial; Teatro Pernambucano 

FORMATO (MÍDIA FÍSICA) Vídeo-cassete:VHS:son.,color 

FORMATO (DURAÇÃO) 47 min 

FORMATO (PRESERVAÇÃO) Vídeo AVI 

FORMATO (ACESSO) Vídeo Mpeg-4 

FORMATO (TAMANHO) 932 MB 

TIPO Conteúdo sonoro ou audiovisual 

LÍNGUA Português 

DIREITOS TVU-UFPE 

AUTOR TVU-UFPE 

Fonte: Os Autores, 2018 
 

Os campos utilizados para representar o conteúdo são: Título, Série (Coleção),           

Resumo, Fonte e Assunto. Utilizados para extrair dados do Objeto\Arquivo aplicando a            

linguagem natural. Este padrão de metadados foi viável para o projeto de preservação do              

acervo pelo fato de ser interoperável com o repositório digital da UFPE e por ser o modelo                 

padrão de metadados utilizado pelos repositórios de diversas universidade do país, como            

também propiciar praticidade no processo de representação de conteúdo. 

Desta feita, a partir destes conjunto de metadados foi possível coletar um conjunto de              

informações pertinentes acerca do acervo, a saber a lista de autoridades, ou indivíduos que              

contribuiram para existência e conteúdo do arquivo em vídeo. Abaixo pessoas e grupos que              
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fazem parte do documentário. 

Imagem 2. Lista de autoridades contêm respectivamente, os emboladores Caju e Castanha, e 
o Conjunto Armorial ambos em 1979. 

 

Fonte - Os autores, 2018 
 

● Acesso, uso e reuso 

Após a captura dos vídeos, do adequado acondicionamento dos arquivos para a            

preservação e retirada de cópias para a edição, ocorreu o processo de disponibilização do              

acervo. Esta etapa do trabalho se deu mediante a utilização da interface do laboratório              

Liber.ufpe e do YouTube como plataforma para acesso do acervo, pois possibilita que a              

população tenha acesso ao conteúdo através de uma página na web contendo o material              

captado, devidamente descrito, editado e de forma aberta. Todo o material foi “upado” em              

formato leve para reprodução oferecendo à população um canal de acesso às informações de              

forma rápida. 

● Reavaliação de estratégias 

Diante das práticas executadas no projeto de curadoria do acervo, faz-se necessário a             

avaliação das estratégias implementadas em cada etapa do ciclo. Como parte integrante das             

ações ocasionais a reavaliação nos permitiu compreender os procedimentos falhos e as            

práticas que não tiveram resultado, a fim de rever e retomar o objetivo central do projeto:                

preservar e dar acesso ao acervo. 

Esta etapa nos auxiliou em duas ações: na descrição de metadados e na seleção. Como               

a definição de metadados foi uma estratégia, a reavaliação da prática nos permitiu             

compreender a complexidade de representar um objeto digital como o audiovisual.           
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Resultando na reestruturação do modelo, visto que os campos definidos não descreviam de             

maneira completa o objeto digital. Outra questão se deu no processo de seleção/categorização             

do acervo por conta do nível de deterioração do material. Das 523 fitas que compõem o                

acervo, boa parte delas já estavam em um estado de difícil manuseio, necessitando um              

trabalho mais aprofundado de higienização antes de serem digitalizadas. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As instituições memoriais precisam estar atentas ao fato de que as informações estão             

sendo perdidas sem possibilidades de recuperação. Essas instituições têm um compromisso           

com a sociedade que exige além da já instituída guarda, a preservação e seguridade dessa               

informação de modo a garantir seu uso e reuso pelas gerações futuras. È urgente políticas que                

visem operacionalizar, gerenciar e avaliar periodicamente a preservação digital de sua           

produção de registros memoriais. 

A curadoria digital tem se posto como uma ferramenta lógica eficaz para garantir que              

os acervos de registros memoriais não caia no limbo do esquecimento e da incúria, no entanto,                

sem o aparato político institucional e econômico se configura como ações isoladas de gestão. 

A disponibilização online dos registros audiovisuais históricos, culturais,        

educacionais, científicos e sócio políticos dos diversos programas produzidos pela TVU           

nestes 50 anos de trajetória é um exemplo da importância da mediação entre academia e               

sociedade para difusão do conhecimento, do saber popular, científico e tecnológico. Essa            

contribuição para a sociedade como forma de promoção de acesso, uso e reuso a conteúdos               

valiosos foi possível por causa da rica produção audiovisual do estado de Pernambuco e da               

região Nordeste e pela implementação da preservação e curadoria digital. 
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