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La memoria pertenece al espacio público y ofrece las bases de

su historia. Allá donde la historia es única, la memoria es

plural. Para ser científico, la historia necesita la diversidad de

la memoria, los recuerdos diversos, abundantes, a veces

opuestos. Allá donde la memoria es pobre, única, controlada,

la historia no puede nacer. Así, la memoria – o quizás debería

decirse las memorias – no puede llegar a su plenitud si no es

en un ambiente democrático, que acepte la libertad de opinión,

la diversidad de las fuentes y de discursos.

Emmanuel Hoog



RESUMO

Este estudo propõe a digitalização do acervo de entrevistas da Rádio da

UFRGS, o qual reúne depoimentos de pesquisadores, historiadores, escritores,

políticos, atores, cantores e músicos de renome nacional e internacional e abrange

os mais variados temas. Enfatiza a importância da adoção de normas e padrões

internacionais, observada em todas as etapas do processo, visando garantir,

sobretudo, a preservação de longo prazo e a interoperabilidade entre sistemas.

Considerando o valor histórico, social e cultural deste patrimônio salienta-se como

principais norteadores da proposta apresentada a relevância e o compromisso de

preservação da memória institucional para as próximas gerações, sua ampla

divulgação e disponibilização para acesso livre. São documentos sonoros únicos,

produção intelectual da Universidade, que caracterizam épocas e transmitem idéias,

pensamentos, emoções e ideais que precisam ser preservados e tornados públicos.

O acervo está gravado em fitas de rolo e cassete, armazenado em condições físicas

e ambientais que comprometem sua integridade, além do processo de degradação

natural a que estão submetidas as referidas mídias, seja pelo manuseio ou pelo tipo

de material utilizado na sua fabricação. Aborda aspectos da preservação do

conteúdo do arquivo de vozes, através do processo de digitalização; do tratamento,

organização, gestão e divulgação da informação, com a definição do perfil de

aplicação de metadados para sua descrição e do depósito em repositório digital, no

caso específico no Lume - Repositório Digital da UFRGS, instrumento de

preservação e ampla difusão de objetos digitais produzidos no âmbito da

Universidade.

Palavras-chave: Arquivos sonoros. Digitalização. Preservação. Metadados.
Repositórios digitais. Memória institucional. Rádio da UFRGS.



PRESERVATION OF UFRGS RADIO MEMORY:

VOICES THAT TELL, CHANT AND ENCHANT

ABSTRACT

This study proposes the digitization of the interview archives of UFRGS Radio

which includes testimonies from researchers, historians, writers, politicians, actors,

singers and musicians of national and international renown on several many

subjects. It emphasizes the importance of the use of international standards to be

observed during all phases of the process in order to guarantee archival preservation

and interoperability between different systems. Considering the historical, social and

cultural value of this heritage the main directives of the proposal are the commitment

to the preservation of the institutional memory for future generations, wide

dissemination and free access. They are unique sound documents, intellectual

production of the University, that typify different times and transmit ideas, thoughts,

emotions and ideals that must be preserved and made public. The material is

recorded in reel and cassette tapes stored under physical and environmental

conditions that compromise its integrity besides the normal degradation that the

media suffer due to handling and aging of the magnetic materials used. The proposal

includes aspects of the preservation of the voice archive contents through

digitization, treatment, organization, management and publishing of the information,

with the definition of the metadata application profile for its description, and the its

placement in a digital repository, in this case being Lume - UFRGS Digital

Repository, the instrument for the preservation and publishing of the digital objects

created in the University.

Keywords: Sound archives. Digitization. Preservation. Metadata. Digital repositories.
Institutional memory. UFRGS Radio.
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1  INTRODUÇÃO

A preocupação com a preservação da memória da humanidade é observada

desde a antigüidade, seja na evolução dos suportes para registro das informações,

seja na forma como é tratada, armazenada e difundida e na evolução dos meios e

ferramentas disponíveis para tal.

Os avanços das tecnologias da informação e comunicação (TICs), sobretudo

a partir da década de 90, com o surgimento da Internet, vêm modificando e

proporcionando múltiplas possibilidades e mecanismos para tratamento e

armazenamento da informação, de modo a contribuir para sua sistematização,

preservação e disseminação através da web.

A conversão de documentos originalmente produzidos em formato analógico

para digital tem sido muito utilizada como um recurso para sua preservação e ampla

difusão. Neste contexto, emergem os repositórios digitais entendidos, de acordo com

Viana, Márdero Arellano e Shintaku (2005) como “[...] uma forma de armazenamento

de objetos digitais1 que tem a capacidade de manter e gerenciar material por longos

períodos de tempo e prover o acesso apropriado.”

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tradicionalmente

mantém o controle bibliográfico institucional. Desde 1989, as 33 unidades que

integram o Sistema de Bibliotecas da UFRGS (SBU) têm como prioridade a coleta,

registro, organização, armazenamento e divulgação da produção intelectual do seu

corpo docente e técnico-administrativo no Sistema de Automação de Bibliotecas

(SABi).

No entanto, na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

doravante denominada Rádio da Universidade, tal como é conhecida, não é esta a

realidade, tanto pela inexistência de bibliotecário no seu quadro funcional, como pela

falta de espaço físico apropriado para a guarda dos seus acervos, assim como para

viabilizar seu uso pelo público.

Os acervos estão dispersos, armazenados em locais de difícil acesso, em

condições inadequadas de armazenamento, temperatura e umidade relativa do ar,

                                                
1 Itens armazenados em um repositório digital consistindo de dados, metadados e um identificador.
Um objeto digital pode estar completo em um único arquivo ou constar de vários arquivos
relacionados entre si. (SAYÃO, [2007a]).
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sem a organização e o tratamento técnico necessário para a devida recuperação da

informação.

Em se tratando do acervo de entrevistas, objeto deste estudo, propõe-se a

sua digitalização2, visto que as mídias estão submetidas a sérios riscos de danos ou

perda de conteúdo. Desta forma, pretende-se assegurar a sua preservação, a

integridade do seu conteúdo e torná-lo disponível, em acesso livre, para consulta

através do Lume - Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

eliminando as barreiras impostas a este inestimável acervo, principalmente pela

localização física e geográfica.

1.1  Tema

Proposta de digitalização do acervo de entrevistas da Rádio da Universidade

e sua disponibilização através do Lume, visando garantir a preservação de seu

conteúdo e, conseqüentemente, da memória institucional, importante patrimônio

cultural, e o acesso livre às informações.

Enfoca os requisitos técnicos para a conversão das fitas de áudio em formato

analógico para o digital, a definição do formato para os arquivos digitais e dos

elementos de metadados para descrição das entrevistas, bem como sua

organização e exibição no Lume.

1.2  Contexto

A Rádio da Universidade, por reunir o acervo de entrevistas, objeto deste

estudo, e o Lume, por ser o instrumento que deverá abrigá-lo e disponibilizá-lo para

acesso via Internet, representam o contexto no qual este trabalho se insere.

                                                
2 Processo de conversão dos sistemas analógico para o digital. (DIGITALIZAÇÃO, 2008).
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1.2.1  Rádio da Universidade

A Rádio da Universidade iniciou suas atividades, em caráter experimental, em

1º de julho de 1950, quando foi autorizada a operar como uma emissora

radiotelefônica destinada a ensinamentos e palestras, por iniciativa de professores

da Eletrotécnica, liderados pelo Professor Engenheiro Antônio Alberto Goetze. Sua

programação constituía-se, unicamente, de boletins informativos sobre as atividades

acadêmicas, formaturas, boletim astronômico e outros assuntos relativos à

Universidade. (RÁDIO..., [2007?]).

Transcorrido algum tempo, passou a irradiar música erudita e, pela qualidade

da programação musical, destacou-se de forma a concorrer com as emissoras

comerciais da época. Este fato repercutiu de tal modo que, em 31 de dezembro de

1953, a Rádio recebeu uma ordem judicial para que cessasse suas transmissões por

estar infringindo a lei que determinava que deveria ser somente uma emissora-

laboratório, sem permissão para transmitir música e/ou programas de

entretenimento. Neste mesmo dia saiu do ar.

Em 20 de janeiro de 1954 o então Reitor, Prof. Elyseu Paglioli, solicitou à

Presidência da República a concessão de uma freqüência de broadcasting3 em

ondas médias de 1080 kHz, cuja licença definitiva ocorreu em 28 de maio de 1956,

através do Decreto nº 39.260. Entre os meses de agosto e novembro do ano

seguinte têm início as transmissões, em caráter experimental, em ondas médias AM

1080 kHz, tendo sido inaugurada oficialmente em 18 de novembro de 1957. (O

HISTÓRICO..., 2008).

Por mais de meio século, a Rádio da Universidade manteve-se dedicada a

programas educativos, culturais e sem fins lucrativos e cumprindo sua função de

servir de laboratório, sobretudo, para os estudantes de Jornalismo e de Música.

A programação, atualmente, é bastante diversificada. Inclui jornalismo geral,

programas de literatura, de artes plásticas, de cultura ibero-americana, de cultura

judaica, sobre medicina, sobre o fazer jornalístico, em parceria com a Associação

Riograndense de Imprensa, e a agenda cultural de Porto Alegre. São programas que

                                                
3 Broadcasting (o mesmo que broadcast) ou Radiodifusão é a emissão e transmissão de sons e
imagens por meio do rádio ou da televisão, sob a forma de notícias, programas recreativos, etc.
(BROADCAST, 2001).
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proporcionam espaço aos professores, alunos e ex-alunos e que ampliam os

gêneros musicais para além da música erudita, dedicando-se à MPB, ao tango, ao

jazz, à música para órgão, ao pop, ao rock e à música nativista gaúcha.

Mesmo com a música erudita sendo norteadora da programação, todas as
formas de manifestação cultural, incluindo arte, pesquisa, ciência, lazer e
informação estão contempladas ao longo das 24 horas de programação. A
grade é preenchida com programas que divulgam tanto a produção de
professores, alunos e de unidades da Universidade, como também está
aberta para todas as manifestações da comunidade, através de programas
de entrevistas, debates e divulgação. (DEUS, 2003, p. 314).

Os estúdios e áreas de produção da Rádio estão localizados, desde 1960, no

Campus Centro da Universidade, num prédio estilo art nuveau que data de 1921 e

que foi a sede do Observatório Meteorológico Municipal. O prédio dos transmissores

fica no município de Eldorado do Sul.

No decorrer dos seus 52 anos de existência a Rádio da Universidade reuniu

um expressivo arquivo de vozes composto por 120 fitas de rolo com entrevistas,

totalizando mais de 100 horas de gravação e 70 fitas cassete, com cerca de 70

horas de entrevistas, objetos deste estudo. Conta, ainda, com 214 fitas de rolo com

programas, somando 150 horas de gravação, 79 fitas de rolo com músicas e oito mil

discos de vinil com música erudita. (DEUS, 200?).

A preservação da memória institucional é a base para o conhecimento de sua

evolução e trajetória.

A memória de um departamento, de um instituto, ou da própria
universidade, mostra como o estágio atual das atividades acadêmicas
provém de um desenvolvimento peculiar, pontuado pelas iniciativas
inovadoras, pelas mudanças na estrutura administrativa, pela atuação de
docentes, estudantes e funcionários, pelos eventos marcantes e por
aspectos da produção prévia. Estes aspectos todos, quando devidamente
preservados e postos ao alcance dos interessados, constituem uma base
para se entender melhor a natureza presente da instituição. (SABADINI et
al., 2008, p. 2).

Neste caso, tem reflexos que vão muito além da Instituição, ou seja, abordam

fatos de interesse para a história local, regional e nacional, relatam acontecimentos e

representam épocas que são verdadeiros tesouros.

A Rádio da Universidade vem se caracterizando pelo seu pioneirismo e pela

vanguarda de suas iniciativas. Neste sentido, traz em sua bagagem o título de
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primeira emissora universitária do país e também a primeira a tornar disponível uma

programação segmentada de qualidade.

Destaca-se, na área técnica, como a primeira emissora do Estado a utilizar

transmissores com modulação digital microprocessada, o que possibilitou uma

significativa melhoria na qualidade do som, em comparação com as demais

emissoras AM, e a primeira com transmissão de áudio em tempo real pela Internet,

ampliando sua audiência para o mundo. (TEIXEIRA, 2008).

1.2.2  Lume - Repositório Digital da UFRGS

O Lume é uma iniciativa conjunta do Centro de Processamento de Dados

(CPD) e da Biblioteca Central (BC). Foi criado em janeiro de 2008, a partir da

migração da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que teve início em 2001,

para o software DSpace4, com a finalidade de proporcionar maior visibilidade à

produção intelectual da UFRGS; preservar a memória institucional; reunir coleções

digitais produzidas e dispersas nas várias unidades acadêmicas, departamentos e

órgãos da Universidade e garantir o acesso confiável e permanente aos objetos

digitais.

O DSpace permite organizar a informação do repositório, de acordo com a

estrutura organizacional da instituição, podendo ser identificados os setores ou

grupos de pesquisa, sob a forma de comunidades, subcomunidades e coleções.

Cada comunidade pode ser organizada distintamente, conforme a necessidade, e

pode criar um número ilimitado de coleções. Sob as coleções estão os itens, que

correspondem ao conteúdo digital. Pode haver um ou mais arquivos - texto, imagem,

vídeo e áudio - associados a um documento digital. (PAVÃO et al., 2008).

As comunidades incluídas, atualmente, são:

a) Acervo fotográfico: reúne o acervo fotográfico da Escola de Educação

Física, do Instituto de Física e do Museu Universitário;

                                                
4 O DSpace Institutional Digital Repository System é um software livre, desenvolvido pelo MIT
(Massachusetts Institute of Technology, EUA) em parceria com a HP (Hewlett-Packard, EUA),
orientado à criação de repositórios digitais <http://www.dspace.org/>. (PAVÃO et al., 2008).
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b) Teses e dissertações: inclui as teses, dissertações e trabalhos de

conclusão de mestrado profissional produzidos na UFRGS ou fora dela,

desde que por docentes ou servidores técnico-administrativos do seu

quadro funcional;

c) Trabalhos de conclusão de curso de especialização: inclui os trabalhos de

conclusão de cursos de especialização produzidos na UFRGS;

d) Trabalhos de conclusão de curso de graduação: inclui os trabalhos de

conclusão de curso de graduação (TCCs) produzidos na UFRGS e

e) Trabalhos de eventos: inclui conferências, congressos, seminários,

simpósios, etc. promovidos pela UFRGS e trabalhos apresentados em

eventos, no Brasil e no exterior, por docentes e servidores técnico-

administrativos da UFRGS.

O Lume contém metadados e objetos digitais oriundos da coleta automática

de outros sistemas da Universidade (harvesting interno), permitindo a integração de

diferentes processos de depósito necessários a um sistema multidisciplinar:

a) o sistema MUSEU, que contém o acervo fotográfico, cujos dados estão

armazenados num BD SQL Server - servidor Windows e os objetos digitais

em outro servidor Windows. O link destes objetos é feito com o uso do

software Samba;

b) o sistema SABi, Sistema de Automação de Bibliotecas da UFRGS, que

utiliza o software comercial Aleph500, o qual gerencia as atividades e

serviços oferecidos pelas bibliotecas à comunidade usuária. Os dados

estão armazenados num BD Oracle, numa máquina Linux, e os objetos

digitais encontram-se no mesmo servidor onde está hospedado o Lume.

Para tornar a interface gráfica do DSpace mais amigável aos usuários adotou-

se, no seu desenvolvimento, o software Manakin (DIGITAL INITIATIVES..., 2005),

criado pela Universidade Texas A&M. É uma interface alternativa à original do

DSpace, que utiliza uma filosofia de orientação a aspectos, o que possibilita a

separação completa entre as funcionalidades e a customização do ambiente do

sistema (temas, cores, fontes, logotipos, etc.).

Para cada comunidade do Lume são definidos metadados que atendam às

especificidades dos recursos digitais nela contidos. Esta flexibilidade proporcionada

aos repositórios digitais que adotam o referido software é extremamente



17

interessante, uma vez que a organização da informação tem relação direta com o

tipo de objeto digital que armazena.

O padrão de metadados adotado é o Dublin Core Metadata Element Set5, que

consiste de quinze elementos básicos usados para identificar e descrever qualquer

tipo de recurso, independente da mídia, aos quais podem ser atribuídos

qualificadores que refinam a semântica dos demais elementos, de acordo com as

particularidades e necessidades da instituição. Os elementos do Dublin Core (DC)

são opcionais e repetitivos.

O acesso permanente aos objetos digitais é garantido mediante o uso do

Handle System6, serviço fornecido pela CNRI - Corporation for National Research

Initiatives (CORPORATION FOR..., 2008) que consiste em atribuir identificadores

persistentes para cada objeto digital, ou seja, os recursos continuam sendo

referenciados univocamente, mesmo que mude o endereço do servidor do

repositório digital.

O Handle é caracterizado como um sistema de informação de grande

amplitude, planejado para alcançar interoperabilidade global através de uma rede

hierarquicamente distribuída de servidores. O êxito de um sistema de informações

distribuídas, tal como é a própria web, depende muito da vinculação consistente

entre os recursos que estão disponibilizados on-line. Para que a estabilidade dos

links se efetive é necessário que, para cada recurso, seja atribuído um nome que o

identifique permanentemente, sem ambigüidades e independente de localização.

(SAYÃO, 2007b).

Ao longo de todo o processo de automação do SBU e, mais recentemente,

também com a implementação do Lume houve a preocupação com a adoção de

padrões, normas, formatos e protocolos para tratamento e transferência dos

recursos de informação visando, sobretudo, à integração e compartilhamento de

informações com outros sistemas, internos e externos à Universidade.

Para garantir a interoperabilidade7 é utilizado o protocolo de coleta de

metadados da iniciativa de arquivos abertos OAI-PMH (THE OPEN..., 2008), o qual

permite a transferência de dados entre repositórios digitais. Este protocolo é

                                                
5 <http://www.dublincore.org/documents/dces/>
6 <http://www.handle.net/>
7 “[...] capacidade de dois sistemas trocarem informação segundo esquemas de metadados e
protocolos entendidos por todos os envolvidos, permitindo assim o desenvolvimento de serviços
unificados mas utilizando recursos de variadas fontes.” (BORBINHA, 2007).
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construído sob o protocolo http e é baseado em requisições do tipo request-

response, definidas utilizando a linguagem de marcação XML (eXtended Markup

Language), o que lhe fornece compatibilidade praticamente universal.

1.3  Justificativa

Este estudo propõe a digitalização do acervo de entrevistas da Rádio da

Universidade, cuja motivação centra-se na preocupação em assegurar a

preservação do seu conteúdo e da memória institucional representada pelo mesmo,

garantir o acesso e promover sua ampla divulgação, mediante incorporação ao

Lume, cujo objetivo principal é reunir as coleções digitais produzidas no âmbito da

Universidade.

Dando prosseguimento à trajetória da Rádio, marcada por grandes desafios,

avanços e inovações para a UFRGS e conhecendo suas dificuldades e o interesse

em avançar no sentido de preservar, organizar e disponibilizar seus acervos decidiu-

se adotar parte do seu acervo como foco para esta proposta.

É importante reiterar que junto ao fato de não contar com bibliotecário na sua

equipe e, portanto, os acervos não estarem organizados para acesso público, a

Rádio não dispõe de espaço físico, nem de infra-estrutura para tal. Os acervos estão

dispersos nas várias salas de trabalho, conforme a disponibilidade de espaço, ou

seja, são de uso bastante restrito, e as condições de armazenamento, de

temperatura e umidade relativa do ar, conforme já mencionado anteriormente, não

são adequadas, o que compromete sua integridade. É preciso considerar que os

dispositivos sonoros de gravação e de reprodução estão em processo de

obsolescência, dificultando ainda mais o acesso ao conteúdo dos acervos.

Outro fator que contribuiu para a realização deste estudo é a inexistência de

iniciativas e publicações sobre o tema no Brasil. Existem, sim, publicações sobre

digitalização de acervos de fitas de áudio e sobre repositórios digitais, no entanto,

nada acerca dos aspectos que envolvem a digitalização de acervos de áudio de

entrevistas de uma rádio universitária pública e sua inserção em repositório digital.

Finalmente, também relevante e fonte de motivação para a escolha do tema,

é o fato de que a autora atua na Divisão de Sistemas de Informação (DSI) do Centro
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de Processamento de Dados há mais de dez anos, desempenhando suas atividades

profissionais na gerência do SABi e, mais recentemente, também no

desenvolvimento e implementação do Lume.

1.4  Problema de pesquisa

Não obstante as inúmeras vertentes que abarcam o objeto deste estudo, a

abordagem centra-se nos requisitos necessários para a digitalização das fitas de

áudio contendo as gravações de entrevistas; seu tratamento técnico, descrição e

indexação; depósito e divulgação em repositório digital, neste caso, no Lume.

As indagações a serem respondidas no desenvolvimento do trabalho são as

seguintes:

a) Quais os padrões a serem adotados para digitalização das fitas de áudio

que constituem o acervo de entrevistas da Rádio da Universidade?

b) Qual o perfil de aplicação de metadados a ser utilizado para descrição do

acervo de entrevistas da Rádio da Universidade no Lume?

1.5  Objetivos

A partir deste estudo busca-se subsídios para a digitalização do acervo de

entrevistas da Rádio da Universidade, com ênfase para aspectos referentes à sua

preservação, organização, tratamento, armazenamento e divulgação via Lume.

1.5.1  Objetivo geral

Propor requisitos para a digitalização do acervo de entrevistas da Rádio da

Universidade.
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1.5.2  Objetivos específicos

a) avaliar as condições do acervo de entrevistas da Rádio da Universidade, a

fim de verificar a possibilidade de sua digitalização;

b) definir os requisitos técnicos necessários para a digitalização das fitas de

áudio;

c) definir o formato a ser adotado para a conversão das fitas de áudio do

formato analógico para digital e

d) definir o perfil de aplicação de metadados para descrição das entrevistas.
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2  REVISÃO DE LITERATURA

O levantamento e análise das fontes de consulta utilizadas para fundamentar

este estudo abrangeram os tópicos abaixo descritos.

2.1  Arquivos sonoros

Há mais de 25 anos a UNESCO reconheceu o valor patrimonial do som e

recomendou sua salvaguarda e conservação. Sabe-se que a herança sonora e

audiovisual do mundo está composta por mais de 200 milhões de horas, das quais

40% está armazenada em arquivos da Europa, Austrália e Estados Unidos, que

contam com condições ideais de preservação.

No que tange à América Latina, muitos dos acervos sonoros carecem de

condições de conservação, pondo em risco esta vasta herança, parte fundamental

da identidade e cultura dos seus povos. (FONOTECA NACIONAL..., [2009?]).

Os arquivos sonoros são documentos em que a integridade da informação

que contêm está diretamente relacionada ao bem-estar físico da mídia em que estão

armazenados e requerem o uso de dispositivos tecnológicos para que possam ser

gravados, transmitidos e compreendidos.

Os suportes sonoros têm passado por muitas mudanças ao longo dos anos,

acompanhando os avanços tecnológicos. Os suportes e formatos dos arquivos

possuem características peculiares que se refletem na sua preservação,

digitalização e descrição, quesitos abordados a seguir.
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2.1.1  Evolução dos suportes sonoros

A gravação e a reprodução de sons teve início em 1877, quando Thomas

Edison inventou o primeiro fonógrafo8 de folha de estanho. Após alguns anos, surgiu

o gramofone, sucessor do fonógrafo, o qual foi o grande propulsor das gravações

musicais do início do século XX. (QUADROS JÚNIOR, 2006).

O gramofone reproduzia o som gravado utilizando um disco plano, diferente

do fonógrafo, que utilizava o cilindro. Surgem, então, os discos, que evoluem da

goma-laca para os de microssulco ou vinil. Depois do gramofone, o rádio foi o

aparelho de áudio mais difundido e acessível a todas as classes sociais.

Dos suportes mecânicos, acima mencionados, começam a despontar,

também, os suportes magnéticos. A gravação magnética surgiu no século XIX, mas

foi pouco utilizada, a exemplo dos fonógrafos e gramofones. Durante a II Guerra

Mundial passou a ser amplamente utilizada pelas rádios alemãs. Ao final da guerra

difundiu-se nos Estados Unidos e daí para o restante do mundo.

Na década de 60 foram desenvolvidos alguns formatos de fita cassete, os

quais são utilizados até hoje. Nos anos 80 foi introduzida a gravação em áudio

digital, principalmente no meio profissional, mas esta tecnologia está obsoleta desde

2006. Pode-se dizer que todos os formatos digitais voltados para o áudio, em fita

magnética, estão em desuso. Atualmente a gravação, a pós-produção e o

armazenamento de áudio estão relacionados à área de informática, enquanto as

mídias magnéticas, na área de tecnologia da informação, são utilizadas para

armazenamento, como meio de backup. (BUARQUE, 2008a).

Em 1982 chega ao mercado, lançado pela Philips e pela Sony, o CD (compact

disc). Tem início a era do suporte ótico.

Em 1985 surgiu o CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory), utilizado

apenas para leitura e, na década de 90, foram introduzidas as mídias graváveis

(CD-R - Compact Disc-Recordable) e as regraváveis (CD-RW - Compact Disc-

ReWritable). Para cada uma das mídias são utilizados materiais e tecnologias

distintas para gravação dos dados.

                                                
8 Aparelho que reproduz os sons por um processo mecânico. (FONÓGRAFO, [200?]).
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Em 1995 surgem os DVDs (Digital Video Disc ou Digital Versatile Disc) com

maior capacidade de armazenamento e melhor padrão de compressão de dados

que os CDs e, a exemplo destes, podem ser graváveis ou regraváveis.

Os ciclos de inovações tecnológicas são cada vez mais curtos e, neste

sentido, novos formatos vinham disputando a sucessão dos DVDs até 19 de

fevereiro de 2008. De um lado o Blu-Ray, consórcio liderado pela Sony, e de outro o

HD-DVD, liderado pela Toshiba, até que esta última anunciou que descontinuaria a

produção, venda e desenvolvimento dessa tecnologia. Permanece, portanto,

despontando no Brasil a tecnologia do Blu-Ray, cuja capacidade de armazenamento

de dados é bem superior à do DVD, além de apresentar outras vantagens.

A durabilidade das mídias está intimamente relacionada às condições sob as

quais são submetidas: temperatura, umidade relativa do ar, tempo de uso e

manipulação, falhas no processo de fabricação e campo magnético. Inarelli (2004, p.

14) afirma que “nos últimos anos, foram realizados alguns estudos sobre a

durabilidade e confiabilidade das mídias digitais, porém o que vemos é uma série de

contradições, pois as publicações indicam uma variação de 1 a 217 anos nas

previsões.”

2.1.2  Preservação

A preservação referida no âmbito deste estudo é entendida, de acordo com

Silva (1998, p. 9), 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. À preservação cabe ainda a responsabilidade de determinar
as escolhas mais adequadas de reformatação de suporte para a
transferência da informação.

A ação no âmbito da qual se insere a preservação estudada é a proposta de

digitalização das fitas de rolo e cassete que registram as entrevistas que constituem

parte do acervo da Rádio da Universidade. Tal proposta tem como motivação

principal a preservação física das mídias e, sobretudo do seu conteúdo, uma vez

que, conforme já mencionado, não estão armazenadas em local com as condições
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físicas e ambientais apropriadas. Aliado a isso salienta-se o desafio de tornar este

acervo acessível à comunidade.

Arellano (2004, p. 17) afirma que “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).”

Além do processo natural de degradação, decorrente do uso, de fatores

ambientais como umidade, temperatura, poeira, radiação ultravioleta e campos

magnéticos, as condições em que são armazenadas e o modo como são

manuseadas contribuem para a deterioração das fitas magnéticas.

Os padrões ideais de temperatura e umidade para armazenamento de

documentos audiovisuais, conforme recomendações internacionais, são de 25 a

30% de umidade relativa do ar e 10°C de temperatura.

“[...] parâmetros muito pouco viáveis para países tropicais, em função do
alto custo para a climatização dos ambientes. Portanto, a regra principal, e
ao mesmo tempo a de mais difícil execução, é tentar adotar um parâmetro
que se possa manter 24 horas por dia, durante todo o ano, com mínimas
variações de temperatura e umidade relativa.” (BUARQUE, 2008a, p. 46).

Temperaturas superiores a 20°C associadas a umidade superior a 65% são

suficientes para o crescimento de microorganismos, tais como fungos e bactérias, os

quais podem causar sérios danos aos materiais sonoros, principalmente fitas de rolo

e cassete.

Segundo St-Laurent (2001, p. 20),

Um ambiente apropriado para o armazenamento de registros sonoros é
essencial para retardar os mecanismos de degradação. Temperatura e
umidade elevadas podem afetar certas propriedades químicas dos
plásticos que compõem os meios de gravação e podem criar um ambiente
propício ao crescimento de fungos. Flutuações de grandes amplitudes ou
rápidas no ambiente são igualmente prejudiciais à preservação de artefatos
sonoros a longo prazo.

Considerando que os suportes de arquivos sonoros requerem,

necessariamente, o uso de equipamentos para serem reproduzidos, esta também é

uma preocupação diretamente relacionada à preservação. Equipamentos como

gravador de fitas de rolo e de fitas cassete estão em desuso, ficando cada vez mais

difícil encontrá-los no mercado para compra. A própria manutenção fica prejudicada

pela falta de peças para reposição e pela dificuldade de encontrar pessoas
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qualificadas para tal, com o passar do tempo. É fundamental, portanto, que as

instituições que dispõem de equipamentos analógicos mantenham profissionais que

saibam operá-los. (BUARQUE, 2008a).

Para Henriques (2002, p. 79),

Preservar, há muito deixou de ser apenas uma questão de manter em bom
estado de conservação física os suportes em que a informação é
registrada. [...] preservar implica também garantir que a informação
permaneça completa, inteligível, utilizável para os propósitos que justificam
a sua conservação continuada. Quando nos situamos no universo da
informação digital, e num contexto como o atual de rápida obsolescência
tecnológica, a boa condição física dos suportes é o menor dos problemas
que temos a enfrentar. [...] a preservação digital é uma questão de
manutenção da autenticidade e da acessibilidade do/ao objeto preservado.

Em se tratando de repositórios digitais, a preservação digital é apontada como

uma das principais atribuições dos mesmos. Muito embora seja uma preocupação

que deverá ser estudada, em etapa subseqüente, não é o foco da proposta

apresentada neste trabalho. É importante referir, no entanto, que tem sido objeto de

muitas publicações que retratam a necessidade de que sejam definidas políticas de

preservação digital e discutidos temas levantados por Borba (2009, p. 78), como:

[...] a curta duração de vida digital e a pequena capacidade dos materiais
digitais, a obsolescência do hardware, do software para leitura dos dados e
formatos de arquivo e, finalmente, a heterogeneidade estrutural e técnica
dos diferentes tipos de materiais digitais.

Borbinha (2007) afirma que

A preservação digital compreende todos os processos destinados a
garantir a boa forma física, lógica e intelectual da publicação, tendo como
objetivo último garantir o seu acesso em qualquer momento futuro. [...] o
combate ao problema da preservação se encontra mais na definição das
políticas e dos processos do que na tecnologia.

Na verdade, a relevância da definição de políticas e processos aplica-se a

qualquer uma das abordagens de preservação pois, uma vez que estão formalmente

estabelecidas, pode-se implementar medidas de caráter preventivo. Ao falar em

preservação de documentos, a conservação preventiva e a digitalização são

consideradas etapas essenciais e complementares. Buarque (2008b, p. 3) enfatiza

que
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[...] na conservação preventiva os esforços ficam todos concentrados no
ambiente que circunda o objeto. A conservação preventiva vem ganhando
importância significativa junto às instituições de guarda, tanto pelo seu
caráter não-interventivo em relação ao objeto, evitando, em boa medida,
eventuais danos causados por intervenção direta inadequada, quanto pela
sua viabilidade dentro das estratégias de preservação desta ou daquela
instituição.

A conservação preventiva refere-se, portanto, aos cuidados relacionados aos

fatores ambientais e de armazenamento e manuseio, conforme citados

anteriormente.

2.1.3  Digitalização

De um modo geral os suportes de áudio são muito suscetíveis a danos

decorrentes de manuseio indevido, más condições de manutenção e

armazenamento ou por mal funcionamento do equipamento de leitura. Este último

pode ocorrer por inabilidade do operador ou por problemas mecânicos. O fato é que

os formatos analógicos estão obsoletos. (INTERNATIONAL..., 2005).

Os grandes avanços tecnológicos observados nos últimos anos, aliados a

interesses comerciais, têm promovido o crescimento e desenvolvimento

permanentes da Internet e, conseqüentemente, das ferramentas e aplicações que

visam atender às exigências e interesses da sociedade.

A tecnologia aplicada à web tem avançado de tal forma que cada vez mais

estão sendo agregadas possibilidades aos recursos que disponibiliza. De uns anos

para cá tornou-se possível integrar som em ambientes web e, neste sentido, têm

ocorrido investimentos com o intuito de que sejam desenvolvidos arquivos

apropriados para este fim.

São três as propriedades de arquivos de áudio que determinam a qualidade

do som armazenado e o seu tamanho:

a) amostragem: corresponde ao intervalo de tempo de captura entre um sinal

sonoro e o próximo. Quanto maior o intervalo, maior a quantidade de

amostras e melhor a qualidade do som;
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b) resolução: corresponde aos valores máximos que a amostra de som pode

atingir. Normalmente é expressa em bits. Quanto maior a resolução,

melhor a qualidade do som;

c) quantização: conforme a resolução, uma amostra de som deve ser

ajustada a um valor aproximado. (ANDRADE, 2007).

Segundo Andrade (2007, p. 8) “resoluções e taxas de amostragem maiores

implicam em arquivos maiores e que precisam de mais espaço para serem

armazenados, mais tempo para serem transmitidos e mais poder de processamento

para que sejam processados.”

Os formatos dos arquivos de áudio, conforme sua codificação, podem ser

classificados em três categorias principais: sem compressão, compressão sem

perdas (lossless) e compressão com perdas (lossy). A compressão dos arquivos de

áudio original é utilizada para reduzir o espaço de armazenamento do som.

A compressão com perdas elimina as freqüências mais altas e mais baixas,

resultando num arquivo menor, cujas perdas são quase imperceptíveis ao ouvido

humano. Com o intuito de melhorar o resultado da compressão dos arquivos foram

criados os formatos de compressão sem perdas que, mesmo sendo menores do que

os originais, não apresentam perda de freqüência nem de qualidade em sua

execução, mantendo a qualidade do som.

A compressão dos arquivos de som, sem perda de qualidade, vem

difundindo-se e tornando-se muito utilizada pelos usuários de computadores no

mundo, principalmente os de música, cuja profusão na Internet é enorme. A

popularização dos arquivos sonoros certamente contribui para o surgimento de

novos formatos e softwares para qualificar o som digital.

O arquivo máster do som digitalizado deve utilizar um formato sem

compressão, como o WAV (WAVEform audio format) ou WAVE, que é o formato

padrão criado pela Microsoft e pela IBM para armazenamento de áudio em

computador. (LIMA, 2007). É editado e manipulado com certa facilidade. Este

formato é adotado, normalmente, como arquivo de preservação. Para torná-los

disponíveis através da Internet os arquivos de áudio são comprimidos utilizando-se

um formato apropriado, com a finalidade de diminuir o tempo de acesso, ou seja,

consegue-se fazer download9 do arquivo mais rapidamente.

                                                
9 Ato de transferir cópias de um arquivo ou programa de um site ou de uma página da web do
servidor para o computador do usuário. O mesmo que baixar. (DOWNLOAD, 2008).



28

Os formatos de arquivo de áudio com compressão comumente identificados

na literatura são o MP3, o WMA, o RA, o Ogg Vorbis e o FLAC.

O MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3) foi desenvolvido na década de 90 e sua

patente é controlada pelo Instituto Fraunhofer e pela Thomson Consumer

Electronics. É um formato compactado que torna os arquivos de som

consideravelmente menores, com perdas quase imperceptíveis ao ouvido humano.

Por esta característica é o de maior destaque e uso atualmente. A qualidade do som

é boa e permite a transmissão por streaming10. Os repositórios que adotam o

DSpace, em sua maioria, utilizam o formato MP3, inclusive o Lume.

O RA (RealAudio), desenvolvido pela RealNetworks, foi lançado em 1995 e

tem um alto grau de compressão. O WMA (Windows Media Audio) é um esquema de

codificação de áudio digital compactado, desenvolvido pela Microsoft. Ambos

também possibilitam a transmissão por streaming.

Os três formatos descritos acima são proprietários, enquanto que o Ogg

Vorbis é livre, aberto (open source). Andrade (2007, p. 11) explica que

Vorbis é o nome do projeto, liderado pela Xiph.org Foundation, que
desenvolveu um algoritmo de compressão/descompressão de áudio, livre
de patentes. Os arquivos codificados com o codec Vorbis são
freqüentemente usados em conjunto com o formato Ogg, sendo então
conhecidos como Ogg Vorbis. Ao contrário do formato MP3, o Vorbis utiliza
uma codificação em bitrate variável (VBR) o que permite obter arquivos
mais compactos para uma qualidade de som semelhante, ou melhor
qualidade para a mesma dimensão de arquivo.

O FLAC (Free Lossless Audio Codec) foi criado em 2003. Tem como

característica principal a compressão de dados sem perda de qualidade, o que não

ocorre em outros formatos, como os vistos anteriormente. No entanto, os arquivos

de áudio que usam esse formato são maiores, especialmente quando comparados

ao tradicional MP3. Também é open source e pode ser usado livremente por

qualquer pessoa. Vem se popularizando nos últimos anos, na medida em que os

internautas passaram a ter conexões mais rápidas.

Não há consenso com relação ao software a ser utilizado para edição de

áudio. Deve-se considerar, inicialmente, a disponibilidade de recursos financeiros

para possível aquisição mas, sobretudo, os recursos e funcionalidades dos

                                                
10 Tecnologia para envio de áudio e vídeo pela Internet, permitindo ao usuário ver e ouvir o conteúdo,
a medida que o arquivo é transferido. (STREAMING, 2008).
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softwares disponíveis no mercado, sua aceitação e difusão junto à comunidade e

sua adequação às necessidades que o conteúdo do áudio a ser editado exige, de

acordo com o fim a que se destina. Exemplos de software deste tipo são o

Audacity11, que é livre, gratuito, de código fonte aberto e está disponível em

português e o Sound Forge12 que envolve custos e está disponível apenas em

inglês. As funções de ambos são similares, porém as do Sound Forge são mais

avançadas no que se refere à inserção de efeitos e mixagens. (SCARABUCI;

KAFURE, 2008?).

Nessa cadeia de constante evolução de suportes, formatos e softwares

observa-se o desenvolvimento de muitos projetos mundiais de digitalização de

acervos.

Com relação à digitalização de entrevistas verifica-se, na literatura, algumas

experiências de transcrição das mesmas para divulgação em sites. Julga-se, no

entanto, que a possibilidade de ouvi-la agrega valor à entrevista pois, conforme

afirma Medina (2002, p. 5) “Um leitor, ouvinte ou telespectador sente quando uma

determinada entrevista passa emoção, autenticidade, no discurso enunciado tanto

pelo entrevistado quanto no encaminhamento das perguntas pelo entrevistador.”

O foco deste estudo é a digitalização do áudio das entrevistas da Rádio da

Universidade. Há, contudo, que ser considerada a idéia de possibilitar o acesso

também à transcrição da entrevista, pois sabe-se que, dependendo do objetivo do

usuário, o formato de preferência para consulta pode variar. Sem dúvida é uma

opção que enriquece o produto final.

2.1.4  Metadados

São muitas as definições de metadados encontradas na literatura. Salienta-

se, no entanto, a apresentada por Grácio (2002, p. 23) quando diz ser um

“conjunto de elementos que descrevem as informações contidas em um
recurso, com o objetivo de possibilitar sua busca e recuperação. [...]
Recurso, como já mencionamos anteriormente, é toda informação que pode

                                                
11 <http://audacity.sourceforge.net/about/>
12 <http://www.sonycreativesoftware.com/soundforge>
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ser armazenada em meio eletrônico, podendo estar apresentada como
texto, imagem, som, vídeo, página da Web, etc.”

Segundo Viana, Márdero Arellano e Shintaku (2005) os “metadados dão

significado semântico a dados aparentemente isolados, provendo um contexto ao

processo de busca.”

Além de qualificar a identificação de um objeto digital, os metadados facilitam

sua busca, recuperação e visualização, como explica Marcondes (2006, p. 95):

“o termo metadados surge neste contexto: o crescimento acelerado e
caótico da Web coloca na ordem do dia o problema de identificar, recuperar
e avaliar a infinidade de recursos os mais diversos, tornados disponíveis na
Web.”

Existem vários padrões de metadados, dentre os quais o Dublin Core

Metadata Element Set, ou somente Dublin Core (DC), como é conhecido, que é um

padrão internacional para descrição de recursos de informação desenvolvido a partir

de 1994 por um grupo internacional e interdisciplinar de especialistas, liderado por

Stuart Weibel, então pesquisador da OCLC (Online Computer Library Center). Sua

denominação deve-se ao fato de ter se originado durante um workshop realizado na

cidade de Dublin, Ohio, Estados Unidos. (SOUZA, 2000).

O DC adota a sintaxe do Resource Description Framework (RDF) e surgiu

como uma alternativa para simplificar e, conseqüentemente, tornar a descrição e

recuperação de objetos digitais na web mais rápida e econômica sem, contudo,

deixar de seguir um padrão mínimo, indispensável para a interoperabilidade entre os

sistemas. Vem sendo utilizado desde 1996 para descrição de recursos eletrônicos

na Internet pela sua simplicidade e flexibilidade. É constituído por um conjunto

básico de quinze elementos, relacionados no Quadro 1, aos quais podem ser

atribuídos qualificadores, utilizados para diferenciar o valor de cada ocorrência, já

que todo elemento DC possui um valor e tem ocorrência ilimitada.
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Quadro 1 - Elementos de metadados Dublin Core

Elemento Descrição

Título Nome atribuído ao recurso

Criador Entidade responsável pela criação do conteúdo do recurso

Assunto Assunto referente ao conteúdo do recurso

Descrição Descrição sobre o conteúdo do recurso

Editor Instituição responsável pela difusão do recurso

Colaborador Entidade responsável pela contribuição intelectual ao conteúdo do recurso

Data Data associada a um evento ou ciclo de vida do recurso

Tipo Natureza ou gênero do conteúdo do recurso

Formato Manifestação física ou digital do recurso

Identificador Identificação única para o recurso dentro de dado contexto

Fonte Referência a um recurso a partir do qual o recurso descrito é derivado

Idioma Idioma do conteúdo intelectual do recurso

Relação Referência a um recurso relacionado

Cobertura Extensão ou cobertura espaço-temporal do conteúdo do recurso

Direitos autorais Informação sobre os direitos do recurso e seu uso

Fonte: Dublin Core Metadata Initiative <http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/>.

As principais características do DC são:

a) simplicidade na criação e na manutenção dos metadados possibilitando

seu uso por não-especialistas;

b) semântica com entendimento universal, o que facilita a interpretação por

usuários com diferentes formações e

c) extensibilidade, ou seja, permite a adição de elementos, chamados de

qualificadores, para atender às especificidades das diferentes

comunidades.

A Dublin Core Metadata Initiative13 (DCMI) é a organização responsável pelo

desenvolvimento, padronização e promoção do uso do conjunto de elementos

metadados DC.

Outros padrões de metadados têm surgido para atender às especificidades

dos recursos a serem descritos. Há ainda o perfil de aplicação, considerado um tipo

de esquema de metadados que segundo Heery e Patel (2000, on-line) “consiste de

                                                
13 <http://dublincore.org/>
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elementos projetados conforme um ou mais esquemas de padrões de metadados,

combinados por implementadores e otimizados para uma aplicação local específica.”

O termo “metadados” vem sendo utilizado em diversas áreas do

conhecimento e, portanto, com enfoques distintos. Por esta razão, encontram-se na

literatura diferentes classificações quanto ao seu tipo. Para efeitos deste estudo

adotou-se as apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Tipos de metadados quanto à sua função

Tipo de metadado Função

Administrativo Usado para auxiliar o responsável pela coleção na gestão de arquivos.
Contém informações sobre o material de origem analógica, a gestão de
direitos (referentes a direitos de acesso, propriedade intelectual, sigilo,
etc. e informação de preservação (relacionados à gestão da
preservação do objeto).

Técnico Usado para descrever as características do objeto digital, tais como tipo
de arquivo, profundidade de bits, taxa de amostragem e identificador
único do arquivo.

Descritivo Usado para descrever o conteúdo intelectual do arquivo digital. Inclui
nome do arquivo, autor, título, resumo, palavra-chave, etc.

Estrutural Usado para descrever a relação entre múltiplos arquivos digitais, como a
ordem dos arquivos de áudio que juntos formam uma série ou conjunto;
documenta a relação entre os objetos (artigos, itens, volumes, páginas e
capítulos de livros).

Fontes: JISC Digital Media, 2009.
CDP. Digital Audio Working Group, 2006.

Todo o objeto digital deve conter metadados administrativos, técnicos e

descritivos associados a ele, no entanto, somente os objetos digitais complexos,

formados por vários arquivos, deverão conter metadados estruturais.

Os metadados para arquivos sonoros devem ser definidos criteriosamente,

visando atender, também, aos requisitos de preservação. São relacionados ao

conteúdo do documento, seu contexto e estrutura no momento em que foram

criados, bem como às mudanças ocorridas durante seu ciclo de vida. (MÁRDERO

ARELLANO, 2008, p. 75).

Segundo Buarque (2008a) os metadados de preservação correspondem a

informações referentes à origem do arquivo, ao suporte que o gerou e também sobre

as ações efetuadas no arquivo dentro do repositório digital.

De acordo com a International Association of Sound and Audiovisual Archives

(2005, tradução nossa),
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[...] é obrigatório o uso de um conjunto de metadados de preservação para
avaliar os parâmetros técnicos de uma gravação e tirar conclusões
apropriadas para a gestão da preservação.
Os metadados de preservação devem conter detalhes completos sobre:

- o suporte original, seu formato e estado de preservação.
- o equipamento de reprodução para o suporte original e seus

parâmetros.
- a resolução digital, informação do formato de arquivo e todo o

equipamento usado.
- os operadores envolvidos no processo.
- checksum14 - a assinatura digital que permite a autenticação do

arquivo.
- detalhes das fontes de informação secundárias.

Na medida em que os repositórios institucionais tendem a reunir toda a

produção científica de uma instituição, incluindo os diversos tipos de documentos, de

todas as áreas do conhecimento, a organização dos conteúdos assume um papel da

maior relevância, a fim de não comprometer a qualidade da recuperação da

informação. A definição dos metadados a serem utilizados para descrição dos

objetos digitais é o primeiro passo neste sentido. O repositório deve possibilitar aos

usuários recuperar informações de forma rápida, direta, acessível com poucos

“cliques” e versátil.

Para definição, tanto dos metadados como da organização da informação e

do formato de exibição dos registros é indispensável o conhecimento do tipo de

documento e do seu conteúdo, com o objetivo de qualificar sua organização e

exibição e, como decorrência, a recuperação da informação.

2.2  Repositórios digitais

A crescente mercantilização da informação pelas grandes editoras, para as

quais os pesquisadores entregam gratuitamente os resultados do seu trabalho,

financiados com recursos públicos, das universidades ou das agências de fomento,

para que os mesmos retornem às universidades, vendidos a preços bastante altos

                                                
14 É um sistema de checagem que consiste em verificar um arquivo ou pacote de dados utilizando um
código enviado no início da transmissão. O código é usado pelo receptor para verificar se a
transmissão está completa e se o arquivo não está corrompido. (MORIMOTO, on-line).
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levou ao surgimento do movimento em favor do acesso aberto ou acesso livre15 à

informação. (SARMENTO et al., 2005).

Desde o final dos anos 90, muitos países vêm aderindo a esse movimento,

através de declarações e manifestos, visto que ele está pautado no princípio de que

os resultados de pesquisas financiadas com verbas públicas devem ser de acesso

livre e irrestrito.

Kuramoto (2006, p. 93) afirma que

Trata-se de um movimento realizado não apenas com base no discurso,
mas com suporte das tecnologias da informação e comunicação por meio
da utilização do modelo Open Archives (OA), o qual estabelece um
conjunto de padrões com vistas à interoperabilidade entre os repositórios
digitais.[...] Esse modelo foi concebido a partir das experiências do
Laboratório Nacional de Los Alamos nos EUA, o qual, na década de 90,
desenvolveu e implantou um repositório digital (arXiv), na área de ciência
da computação, de física e matemática.

Em julho de 1999 foi realizada a Convenção de Santa Fé, a partir da qual foi

instituída, por um grupo de pesquisadores europeus e norte-americanos, a Iniciativa

dos Arquivos Abertos (Open Archives Initiative - OAI), cuja finalidade é contribuir

para a transformação da comunicação científica. A Iniciativa contempla a existência

dos provedores de dados (repositórios que contêm os objetos digitais e respectivos

metadados) e os provedores de serviços (coletam os metadados).

A OAI estabeleceu o protocolo de comunicação denominado OAI-PMH (Open

Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) que define um modelo de

interoperabilidade entre bibliotecas e repositórios digitais, ou seja, viabiliza a coleta

de metadados pelos provedores de serviços que, para isto, utilizam um programa

chamado Harvester (mecanismo de colheita). (KURAMOTO, 2006).

Os repositórios surgiram na década de 90, quando os periódicos científicos

eram o principal meio de divulgação da produção científica dos pesquisadores e das

universidades. Podem ser considerados, portanto, como uma alternativa ou

complemento do sistema tradicional de comunicação científica, que se configurava

de certa forma restrito e elitista, devido aos altos custos de publicação, bem como de

aquisição pelas bibliotecas e pesquisadores. (MARQUES; MAIO, 2007).

                                                
15 Em inglês é open access, porém não há consenso na literatura quanto à sua tradução. Alguns
especialistas utilizam o termo acesso aberto e outros adotam acesso livre. (KURAMOTO, 2006).
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Para Leite (2006, p. 87),

O desenvolvimento de repositórios institucionais (RI) tem se dado,
amplamente, no contexto de universidades, a despeito de iniciativas outras
em instituições governamentais, principalmente, mas em escala
significativamente menor, e mais recentemente. [...] provêm os
mecanismos que aumentam tanto a eficácia da preservação da produção
intelectual de pesquisadores e instituições acadêmicos quanto a
visibilidade de ambos.

Os repositórios despontaram e vêm difundindo-se, desde então, amparados

em três premissas básicas: o auto-arquivamento da produção científica, ou seja, são

auto-sustentáveis, a interoperabilidade entre os diferentes sistemas de publicação e

o acesso livre a documentos e/ou arquivos de produção científica.

Ao utilizarem metodologia de arquivos abertos (Open Archives Initiative), os

repositórios digitais visam promover o acesso livre à informação científica e

acadêmica e, sobretudo, possibilitam armazenar, preservar e divulgar a produção

intelectual, aumentando o impacto e a visibilidade das pesquisas desenvolvidas na

instituição. (CAMARGO; VIDOTTI, 2006).

Os repositórios digitais podem ser categorizados em:

a) repositórios institucionais - aqueles que se referem à organização e

acesso à produção científica de uma instituição, e

b) repositórios temáticos - aqueles que abrangem uma determinada área do

conhecimento. (WEITZEL, 2006).

Dentre os softwares livres disponíveis para desenvolvimento de repositórios

digitais destacam-se o DSpace e o Eprints, sendo que o primeiro é o mais usado

internacionalmente, nos dias de hoje, para construção de repositórios. Implementa o

protocolo OAI-PMH.

Segundo Carvalho et. al. (2006, on-line),

[...] o DSpace é hoje disponibilizado sob a forma de um produto open
source, que pode ser livremente adaptado e expandido funcionalmente,
nos termos da BSD (Berkeley Standard License open source licence).
Escrito em Java, roda em qualquer tipo de sistema operacional tipo Unix,
servidor web Apache e base de dados PostgressSQL. Utiliza metodologia
de arquivos abertos (Open Access Initiative) e padrões internacionais,
como o Dublin Core.

O uso do DSpace possibilita recolher e descrever os objetos digitais, de

acordo com um fluxo de depósito de documentos (workflow) adaptável à cada uma
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das comunidades; distribuir os objetos digitais da instituição na web, possibilitando a

busca e recuperação da informação e preservar os objetos digitais em longo prazo.

(CARVALHO et al., 2006).

Os repositórios institucionais, enquanto coleções digitais que armazenam,

preservam, divulgam e dão acesso à produção intelectual de comunidades

universitárias, conforme definido por Rodrigues (2004) contribuem não apenas para

preservar o que é produzido no âmbito da instituição, como também para difundir e

dar ampla visibilidade a essa produção junto à sociedade. Além disso, permitem

reunir, num único site, os documentos produzidos na instituição garantindo a

preservação da memória institucional.
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3  METODOLOGIA

Para desenvolvimento deste estudo foi realizada, inicialmente, pesquisa

bibliográfica, etapa imprescindível para identificar a bibliografia publicada sobre o

tema a ser pesquisado. Paralelamente a esta etapa foram realizadas visitas à Rádio

da Universidade, com o propósito de conhecer as instalações e as condições de

armazenamento, organização e acesso ao acervo de entrevistas.

O trabalho foi desenvolvido utilizando-se a técnica de pesquisa de campo

exploratória, com uso de observação direta do ambiente, da documentação

disponível e de entrevistas informais com o diretor da Rádio e outros servidores que

conhecem a trajetória e o conteúdo deste acervo.

Pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir
hipóteses. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que
possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato
estudado. Embora o planejamento da pesquisa exploratória seja bastante
flexível, na maioria dos casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou
de estudo de caso. (GIL, 2002, p. 41)

Optou-se pela utilização de entrevista não estruturada (Apêndice A), com o

propósito de permitir que os conhecedores e maiores usuários do acervo pudessem

manifestar suas impressões, preocupações, necessidades e expectativas com

relação ao mesmo. Segundo Marconi e Lakatos (1999, p. 96) essa técnica “[...] é

uma forma de explorar mais amplamente uma questão. Em geral, as perguntas são

abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação informal.”

No nível da análise dos dados, caracteriza-se como uma pesquisa

exploratória e descritiva, cuja metodologia adotada compreendeu as fases

detalhadas a seguir:

a) realização de levantamento bibliográfico, com ênfase na literatura sobre

acervos e arquivos sonoros, preservação, digitalização, metadados e

repositórios digitais;

b) realização de entrevistas com profissionais da Rádio e visita às suas

instalações, através das quais foi possível constatar prioritariamente: as

condições físicas e ambientais onde estão armazenadas as mídias; sua
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organização; os equipamentos e recursos disponíveis para acesso ao seu

conteúdo e as possibilidades de consulta pública ao acervo;

c) identificação de iniciativas práticas na área, em nível nacional e

internacional, e contato, através de correio eletrônico, para obtenção de

informações sobre a experiência das instituições, bem como verificação

dos resultados alcançados, mediante consultas no site das mesmas;

d) definição de um conjunto de requisitos técnicos para digitalização do

acervo de entrevistas da Rádio da Universidade, e de padrões para

tratamento e organização da informação.

Os temas estudados foram agrupados de modo a contemplar todas as fases

que envolvem o processo de digitalização de acervos sonoros, desde o preparo do

material até a disponibilização do seu conteúdo para acesso livre em repositório

digital, a fim de que sejam atingidos os objetivos propostos neste trabalho.
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4  ACERVO DE ENTREVISTAS DA RÁDIO DA UNIVERSIDADE: PROPOSTAS DE

    AÇÃO PARA SUA PRESERVAÇÃO, TRATAMENTO E DIVULGA ÇÃO

O acervo da Rádio da Universidade abrange os mais variados temas e reúne

entrevistas realizadas com ex-reitores da UFRGS, com renomados pesquisadores,

historiadores, escritores, políticos, atores, cantores e músicos. Personalidades

entrevistadas em diferentes momentos da Rádio, do Estado e do País que marcaram

época e cuja fala deve estar acessível para a comunidade e preservada para as

gerações futuras (Apêndice B).

Esse valioso patrimônio sonoro está armazenado em condições inadequadas,

o que compromete a preservação de seu conteúdo, pondo em risco uma parcela

importante da produção intelectual da UFRGS que se constitui numa fonte

inestimável de informação e pesquisa e cujo papel histórico, social e cultural

ultrapassa os limites da Universidade. Soma-se a isso o fato da Rádio não dispor de

bibliotecário para organização e tratamento técnico do acervo, nem de espaço físico

para torná-lo disponível ao público.

No caso das fitas de rolo e cassete, suportes utilizados para gravação das

entrevistas, o uso freqüente por si só é prejudicial à sua conservação. Além disso,

ficam suscetíveis a danos causados pelo manuseio constante e/ou indevido da mídia

ou do equipamento utilizado para sua reprodução.

O acervo de entrevistas é composto por 120 fitas de rolo, que foram utilizadas

de 1957, quando da criação da Rádio da Universidade, até 1998 e contêm mais de

100 horas de gravação e por 70 fitas cassete, com cerca de 70 horas de gravação,

utilizadas a partir de aproximadamente 1969 até 2004, embora ainda hoje as

matérias externas sejam gravadas neste suporte. A partir de 2004 passaram a

utilizar o CD.

As fitas de rolo são de bitola de ¼ de polegada e os formatos de gravação

variam de 1, 2 e 4 pistas estéreo, com velocidade de gravação que também varia de

3 ¾ ips, 7 ½ ips e 15 ips. Possui carretéis de 7 e de 12 polegadas. As fitas cassete

são gravadas em 1 pista, 2 pistas com dois lados e estéreo.
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4.1  Requisitos e padrões para digitalização

É sabido que o tempo de vida dos suportes analógicos, no caso específico

das fitas de rolo e cassete, é limitado pela sua estabilidade física e química, assim

como pela obsolescência e carência de tecnologia para reproduzi-los.

Considerando tratar-se de uma coleção de mais de 50 anos, armazenada em

local sem as condições físicas e ambientais apropriadas para assegurar sua

preservação, integridade e acesso público, julga-se que a melhor alternativa para tal

é através do processo de digitalização. Os recursos tecnológicos disponíveis para

este fim são muitos e, conforme observou-se na revisão de literatura, a experiência

de outras instituições no país e no exterior sinalizam ser este o caminho a ser

seguido (Apêndice C).

Assegurar a preservação destes documentos analógicos através da

digitalização, por sua vez, depende muito da adoção de padrões adequados. É

indispensável que os formatos, resoluções, suportes e sistemas tecnológicos

adotados estejam em conformidade com padrões internacionalmente aceitos, caso

contrário não representa um meio seguro e confiável para a devida preservação de

longo prazo.

Antes de dar início ao trabalho é necessário avaliar o estado de conservação

das fitas, de modo a garantir que a reprodução das mesmas não ocasionará danos

às mídias e, conseqüentemente, a perda de seu conteúdo. É fundamental que seja

avaliada a necessidade de limpeza e/ou restauração das fitas.

A situação identificada na Rádio pressupõe que será preciso firmar parcerias,

visto que a mesma não possui todos os equipamentos indispensáveis para

execução da digitalização de parte do acervo. Para reprodução das fitas de rolo de 3

¾ ips e de 7 ½ ips, dispõe de um gravador da marca Akay, modelo GX 4000D, que

era utilizado na gravação original das fitas, o qual está desativado atualmente, por

problemas técnicos. Afora isto, o mesmo não reproduz as fitas de 15 ips. Estes

obstáculos reforçam ainda mais a relevância da digitalização do acervo que, neste

momento, está inacessível. Para reprodução das fitas cassete, a Rádio possui um

gravador da marca Sony, modelo TC-WE675 Dual Cassette Deck. Cada fita deverá

ser cuidadosamente rebobinada e organizada em velocidade lenta em um carretel

auxiliar. Às vezes precisam ser desamassadas ou emendadas onde se romperam.
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Além dos aparelhos analógicos para reprodução de áudio em fitas de rolo e

cassete, os equipamentos básicos exigidos para convertê-las do formato analógico

para o digital são:

- um computador com placa de áudio;

- o software, a ser selecionado para este fim, e

- um conversor de sinal analógico para digital.

No processo de digitalização deverão ser observados os padrões

estabelecidos pela International Association of Sound and Audiovisual Archives

(IASA), associação não governamental fundada em 1969, voltada para a área de

preservação de arquivos sonoros e documentos audiovisuais, que mantém relações

operacionais com a UNESCO.

Para os arquivos de preservação é recomendável adotar o formato Wave,

sem compressão, em padrão de velocidade de 48 kHz por 24 bits. De acordo com a

literatura revisada esse formato é indicado para a criação de som com alta

resolução, servindo como arquivo máster para gerar outros arquivos. Os mesmos

devem ser depositados numa área específica de um servidor exclusivo para

hospedagem de objetos digitais, com todos os procedimentos de segurança

resguardados.

Sempre que necessário, os arquivos devem ser editados para tratamento do

áudio, que consiste na remoção de ruídos, silêncios no início e no fim da gravação.

O controle de qualidade do som, após a digitalização, deve ser rigorosamente

observado, com o propósito de qualificar o objeto digital a ser divulgado,

assegurando que o conteúdo das entrevistas fique inteligível e não sofra qualquer

interferência que venha prejudicar o resultado final do trabalho. O arquivo para

depósito e disponibilização para playback16 via Lume deverá ser gravado em formato

MP3 com 256 kbps.

O fluxo simplificado da digitalização e disponibilização do arquivo de vozes

está representado na Figura 1.

                                                
16 Ato ou instância de reproduzir sons gravados ou imagens, em geral imediatamente após a
gravação. (PLAYBACK, 2001).
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Figura 1 - Fluxo do processo de digitalização e dis ponibilização do arquivo de vozes
 da Rádio da Universidade
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4.2  Perfil de aplicação de metadados e recuperação  da informação

As entrevistas que constituem o arquivo de vozes da Rádio são registradas

em folhas soltas e arquivadas em uma pasta tipo fichário. A ficha técnica de cada

uma delas contém dados referentes à entrevista e à gravação.

Os metadados adotados para identificá-las, atualmente, estão relacionados

no Quadro 3.

Quadro 3 - Metadados utilizados para registro de en trevistas da Rádio da Universidade

Metadado Exemplo 1 Exemplo 2

nomeEntrevistado Guilhermino César (Professor e
escritor)

Luiz Carlos Prestes (Militar e político)

assuntoEntrevista García Lorca 60 anos da Coluna Prestes

situaçãoEntrevista Entrevista concedida, por telefone,
para o Programa Bibliografia

Entrevista concedida num encontro
promovido pelo DCE da UFRGS

dataEntrevista 10/06/86 1985

localEntrevista - Porto Alegre

nomeEntrevistador Rejane Salvi -

duraçãoEntrevista 10 min. 60 min.

rotaçãoGravação 7½ -

Observação Gravação mono Fita cassete

Fonte: Rádio da UFRGS.

Em análise realizada nas fichas técnicas pode-se afirmar que, além de

contemplar poucos dados, nem sempre os campos foram preenchidos, o que

compromete a identificação e qualidade da recuperação das entrevistas.

O tratamento da informação cumpre papel fundamental no sentido de facilitar

a busca e o acesso à mesma, por isso deve-se avaliar o nível de detalhamento

desejado levando-se em conta o público a quem se destina, muito embora seja difícil

identificá-lo com exatidão pela divulgação ilimitada que a Internet proporciona.

A organização da informação no contexto da Internet, com vistas à sua

recuperação de forma qualificada, tem sido um desafio permanente a ser vencido,

dada a sua complexidade, representada pelo volume de informações que reúne e

pelo crescimento constante e indiscriminado. São vários os serviços disponibilizados
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livremente à comunidade, possibilitando aos usuários, pessoais e institucionais,

criarem seus textos e torná-los acessíveis.

São incontáveis as tentativas de sistematização de conteúdos no ambiente da

rede, mediante a criação de padrões para descrição dos recursos, no entanto,

também estes se proliferam rapidamente e em grande quantidade.

É interessante citar que foram encontrados vários esquemas de metadados

na literatura revisada, cada um deles criado em decorrência dos interesses e

necessidades de grupos de áreas específicas, o que tem contribuído para as

consideráveis dificuldades de padronização. Apesar de alguns deles se basearem

em padrões como o DC, a necessidade de qualificar os elementos disponíveis para

atender às exigências dos inúmeros tipos de objetos digitais, com características tão

peculiares a serem descritas, impõe a criação de novos padrões caracterizados por

sucessivas alterações e melhorias, conforme vão sendo aprofundados estudos e

discussões por parte dos interessados.

Trazendo a reflexão para o universo dos repositórios digitais, igualmente,

pode-se constatar o uso dos mais diversos padrões. Na UFRGS, para

desenvolvimento do Lume, foram adotados padrões já difundidos em âmbito

nacional e internacional, com o propósito de facilitar aos usuários, já que mantêm

uma estrutura comum de organização da informação.

O padrão de metadados recomendado para descrição das entrevistas no

Lume é o DC qualificado, no entanto, na definição do perfil aplicação apresentado no

Quadro 4, foram utilizados os padrões EBU Core Metadata Set17, criado pela

European Broadcasting Union, e o PBCore (Public Broadcasting Metadata

Dictionary)18, criado pela Public Broadcasting Community, EUA, ambos baseados no

DC, porém orientados para arquivos de rádio e televisão. Apesar da combinação e

adaptação de esquemas de metadados distintos, foi mantida a estrutura básica do

DC, com seus quinze elementos como balizadores para o perfil de aplicação a ser

adotado. Foram definidos qualificadores próprios, visando atender às necessidades

da Instituição.

                                                
17 <http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293v1_1.pdf>
18 <http://www.pbcore.org/PBCore/index.html>
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Quadro 4 - Perfil de aplicação de metadados para de scrição de entrevistas no Lume

(continua)

Elemento Conteúdo Caracter. Fonte

contributor.interviewee Nome do entrevistado OB. NR DC/MARC

contributor.intervieweeArea Área de atuação do entrevistado OP. NR UFRGS

contributor.intervieweeInstitution Nome da instituição do entrevistado OP. NR UFRGS

contributor.intervieweeDepartment Departamento do entrevistado OP. NR UFRGS

contributor.intervieweeAddress E-mail do entrevistado OP. NR UFRGS

contributor.intervieweeCurriculum Currículo do entrevistado OP. NR UFRGS

contributor.interviewer Nome do entrevistador OB. NR DC/MARC

contributor.producer Nome do produtor OP. NR DC/MARC

contributor.recordingEngineer Nome do técnico de gravação OP. NR DC/MARC

contributor.speaker Nome do locutor OP. NR DC/MARC

coverage.spatial Cobertura espacial da entrevista
(lugar)

OP. NR DC; PBC;
EBU

coverage.temporal Cobertura temporal da entrevista
(período de tempo)

OP. NR DC; PBC;
EBU

date.accessioned Data e horário de depósito no
repositório

OB. NR DC

date.digitised Data de digitalização da entrevista OP. NR EBU

date.issued Data de realização da entrevista OP. NR DC; PBC;
EBU

description Descrição OP. NR DC; PBC;
EBU

description.abstract Resumo da entrevista OP. NR DC

description.conservation Condições técnicas da gravação da
entrevista

OP. NR UFRGS

description.place Local de realização da entrevista OP. NR UFRGS

description.provenance Histórico de depósito do conteúdo
da entrevista desde a criação e
alterações realizadas

OP. NR DC

format.duration Duração da entrevista OB. NR PBC; EBU

format.extent Tamanho do arquivo OB. R DC

format.mimeType Formato do arquivo OB. R EBU

identifier.object Identificador do recurso OP. NR UFRGS

identifier.uri Localizador do recurso OB. NR DC

language Idioma do conteúdo da entrevista OB. NR DC; PBC;
EBU

publisher Entidade responsável por tornar o
recurso disponível. Ex.: Rádio da
UFRGS

OP.`NR DC; PBC;
EBU
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Quadro 4 - Perfil de aplicação de metadados para de scrição de entrevistas no Lume

(conclusão)

Elemento Conteúdo Caracter. Fonte

relation.isPartOf Recurso descrito é uma parte física
ou lógica de outro. Ex.: Nome do
Programa durante o qual foi
concedida a entrevista

OP. R DC; PBC;
EBU

rights Direitos de acesso ao recurso OP. NR DC; EBU

rightsHolder Instituição responsável pelos
direitos sobre o recurso

OP. NR DC; EBU

source Dados do recurso original OP. NR DC; EBU

subject Assunto da entrevista OB. NR DC; PBC;
EBU

title Título da entrevista OB. NR DC; PBC;
EBU

type Tipo de conteúdo do recurso
(Entrevista)

OB. NR DC; EBU

Fontes: Dublin Core Metadata Initiative <http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/>.
EBU Core Metadata Set: EBU-TECH 3293. Jul. 2009.
<http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293v1_1.pdf>.

Nota: Abreviaturas utilizadas - OB - Obrigatório; OP - Opcional; R - Repetitivo; NR - Não repetitivo;
 DC - Dublin Core; MARC - MAchine-Readable Cataloging; PBC - PBCore; EBU - EBU Core.

Os metadados propostos possibilitam descrever, detalhar e determinar o

contexto da entrevista, de modo a otimizar o acesso à informação, bem como

registrar a história do objeto digital ao longo do seu ciclo de vida, resguardando sua

identidade e integridade e, desta forma, garantindo sua autenticidade e preservação.

O acervo de entrevistas deverá constituir-se numa nova comunidade no

repositório digital da Universidade, possibilitando identificar e realizar buscas em

todo o repositório ou somente no acervo da Rádio, de modo a caracterizá-lo e

recuperá-lo individualmente.

O armazenamento digital aumenta as opções de pontos de acesso aos

objetos digitais que, no Lume, têm os metadados e todo o seu conteúdo indexado,

benefício viabilizado pela adoção do software DSpace. Assim sendo, pode-se

afirmar que existe uma indexação exaustiva e que utiliza a linguagem livre, além dos

termos de indexação a serem atribuídos mediante o uso de vocabulário controlado.

Se por um lado é vantagem a indexação integral do documento, por outro, o volume

de termos de linguagem livre pode resultar em muitos documentos irrelevantes,

principalmente se os termos de busca não forem muito bem definidos pelo usuário.
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Podem ser realizadas buscas em todo o repositório, através de um único

portal de informações de acesso livre, por título, autor, palavra-chave ou ano, ou por

comunidade, subcomunidade ou coleção, como mostra a Figura 2. Para as coleções,

existem filtros específicos de pesquisa que respeitam as peculiaridades dos objetos

digitais por elas abrangidos. As buscas podem ser refinadas mediante o uso dos

operadores booleanos (AND, OR ou NOT).

Figura 2 - Tela principal do Lume e filtros de busc a para teses e dissertações

Os resultados de uma pesquisa são ordenados de acordo com o grau de

relevância, ou seja, da proporção entre o número de ocorrências do termo de busca

e o tamanho do documento.

Há vários fatores que interferem na qualidade dos resultados de busca em

sistemas de informação e na satisfação dos usuários. Sob o ponto de vista do

Filtros para a
comunidade

Teses e dissertações

Recursos
de busca
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usuário, destacam-se: o conhecimento que o mesmo possui acerca do assunto de

pesquisa; sua capacidade em definir os termos de busca; a familiaridade com os

recursos e ferramentas disponibilizadas pelo sistema de informação e na elaboração

da estratégia de busca, de maneira que corresponda às suas expectativas de

informação.

O uso de padrões para descrição bibliográfica e temática das entrevistas,

associados a uma política de indexação bem definida e formalizada, são elementos

que contribuirão para a qualidade da recuperação da informação e, por conseguinte,

para a consolidação e promoção do Lume como uma fonte de informação relevante

e confiável, maximizando seu uso e impacto junto à comunidade usuária.

A completeza, consistência e qualidade dos metadados, a organização da

informação, numa interface simples e amigável, são fatores determinantes para a

obtenção de bons resultados de buscas realizadas em sistemas automatizados e

melhoria da satisfação dos usuários.
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5  CONCLUSÃO

As instituições de ensino e pesquisa estão utilizando, cada vez mais, a

tecnologia digital para disponibilizar informações sobre seus acervos e para

armazenar, preservar e dar acesso aos conteúdos informacionais em meio digital,

utilizando como ferramenta para este fim os repositórios.

A Rádio da Universidade, pioneira no Brasil dentre as rádios universitárias,

abriga um expressivo patrimônio sonoro compreendido, dentre outros tipos de

material, por entrevistas gravadas em fitas de rolo e cassete.

O objetivo deste estudo centrou-se na proposição dos requisitos técnicos para

digitalização do referido acervo, condição indispensável para garantir a preservação

e viabilização do acesso ao seu conteúdo. Tratam-se de documentos ímpares, cujo

potencial e relevância como fonte de consulta e pesquisa são inquestionáveis.

Conforme demonstrado ao longo do texto, existem requisitos técnicos, como

resolução e formato dos arquivos, e padrões internacionais de descrição de registros

sonoros, os quais recomenda-se que sejam rigorosamente observados, a fim de

resguardar a preservação deste inestimável patrimônio institucional. A adoção

desses requisitos e padrões garante a qualidade e integridade do acervo sonoro

digital e promove sua ampla difusão, acesso e uso através do Lume. São recursos

fundamentais no processo de transferência da informação para as gerações futuras.

É importante enfatizar o processo de digitalização englobando não apenas a

conversão das fitas em formato analógico para o digital mas, sobretudo, a edição do

áudio das entrevistas e o tratamento do seu conteúdo - descrição e indexação - para

depósito no Lume, através do qual poderá ser amplamente divulgado e consultado,

de forma bastante simples e amigável.

Muitos avanços tecnológicos vêm contribuindo para o vertiginoso

desenvolvimento da Internet e dos serviços viabilizados por ela como, por exemplo,

a web, assim como para tantos outros decorrentes do seu uso, tais como softwares

e hardwares para tratamento e armazenamento de dados e informações. Este

processo repercute no desenvolvimento de novos suportes informacionais, padrões

de formatos para arquivos sonoros e de metadados, entre outros. É necessário,

portanto, estar atento para acompanhar a evolução e usufruir dos seus benefícios e
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das melhorias que podem proporcionar para manter os recursos e padrões em

contínua atualização.

O contexto estudado não permite vislumbrar outra alternativa mais apropriada

para resguardar e preservar o arquivo de vozes - que contam, cantam e encantam -

pertencentes ao acervo da rádio universitária mais antiga do País e torná-lo

acessível ao público.

Cumpre salientar que, muito embora o foco deste estudo refira-se ao acervo

retrospectivo, os resultados apontam também para a necessidade de se definir uma

política acerca dos conteúdos veiculados atualmente que devem ser mantidos no

arquivo da Rádio da Universidade, a fim de que passem a integrar o Lume.

Além disso, recomenda-se que, em etapa subseqüente à disponibilização da

coleção retrospectiva no Lume, sejam realizados estudos acerca de seu uso, com o

intuito de aprimorar, segundo a perspectiva do usuário, as formas de acesso, busca,

recuperação e utilização das entrevistas digitalizadas.
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APÊNDICE A - Roteiro de visita à Rádio da Universid ade:

entrevista não estruturada

1) Tamanho do acervo de entrevistas e suporte no qual estão gravadas.

2) Condições do acervo (condições de armazenamento, ambientais, segurança, etc.).

3) Como está organizado o acervo? Adotam algum padrão/norma nacional ou

internacional para sua descrição?

4) Como é feita a recuperação das entrevistas (por entrevistado, entrevistador,

assunto, etc.)? Quais os pontos de acesso?

5) Possuem uma relação das entrevistas?

6) A partir de que ano passaram a utilizar fitas de rolo e fitas cassete, para

armazenamento das entrevistas da Rádio?

7) Até que ano foram utilizadas fitas de rolo e fitas cassete para armazenamento das

entrevistas da Rádio?

8) Quais equipamentos dispõem para reprodução do áudio das fitas?

9) Este acervo pode ser disponibilizado para consultas pela Internet?

10) Conhecem alguma iniciativa nacional e/ou internacional implementada neste

sentido?

11) Que outros acervos a Rádio possui? Tipo de documento e quantidade.
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APÊNDICE B - Relação parcial de entrevistados

Nome do entrevistado Atuação Ano da entrevista

Ado Malagoli Pintor -

Adolfo Pérez Esquivel Arquiteto, escultor e ativista de direitos
humanos argentino- Prêmio Nobel da Paz -
1980

1981

Albert Sabin Médico e pesquisador -

Aldemir Martins Artista plástico 1969

Alexandre Dossin Pianista 1991

Anne Schneider Organista 1971

Antônio Carlos Jobim Compositor e cantor 1986

Antonio Gomes Moriana Professor -

Archimedes Fortini Jornalista 1972

Ariel Ramirez Pianista e compositor 1978

Armindo Trevisan Poeta e ensaísta 1986

Astor Piazzolla e sua esposa
Amelita Baltar

Compositor e cantora, respectivamente -

Augusto Mayer Jornalista e poeta 1967

Baden Powel Violonista -

Barbosa Lessa Historiador e compositor

Bruno Kiefer Compositor, professor e musicólogo gaúcho

Carlos de Macedo Reverbel Jornalista, cronista e historiador -

Carlos Scliar Gravurista, pintor e ilustrador -

Carlos Urbim Jornalista e escritor de livros infantis 1981

Celso Luft Professor, filólogo e lingüista 1986

Dante de Laytano Juiz, professor e escritor -

Décio Freitas Jornalista e historiador -

Edson Arantes do
Nascimento “Pelé”

Jogador de futebol 1970

Eleazar de Carvalho Maestro -

Érico Veríssimo Escritor 1975

Eva Sopher Presidente da Fundação Theatro São Pedro 1982

Fidel Castro Político cubano -

Flores da Cunha, General Governador do RS, soldado, literato e caudilho 1959

Florestan Fernandes Sociólogo e político 1966

Francisco Ferraz Professor da UFRGS (1ª entrevista após
indicação para Reitor)

1984

Gilberto Freyre Sociólogo, antropólogo e escritor 1969

Henfil Cartunista, jornalista e escritor 1983
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Nome do entrevistado Atuação Ano da entrevista

Homero Jobim Reitor da UFRGS -

Iberê Camargo Pintor 1969

Isaac Karabchewsky Maestro -

Jean-Claude Bernardet Crítico de cinema e escritor 1982

João Calmon Senador 1985

Jorge Amado Escritor -

Juarez Távola, Marechal Político -

Lauro Campos Professor da UnB 1984

Lilian Argentina Professora e folclorista -

Luiz Carlos Prestes Militar e político 1985

Luiz Eça Instrumentista, arranjador e compositor 1986

Luiz Gonzaga Júnior
“Gonzaguinha”

Compositor e cantor -

Lya Luft Escritora e tradutora 1993

Magdalena Tagliaferro Pianista -

Mário Quintana Poeta, tradutor e jornalista 1981

Millor Fernandes Desenhista, humorista, escritor e tradutor -

Moacyr Scliar Escritor, médico e professor -

MPB4 Músicos - Grupo vocal e instrumental 1968

Nelson Jungbluth Artista plástico 1986

Nilton Vargas Secretário da Educação 1975

Paulo Bentancur Escritor 1994

Paulo Freire Educador 1987

Plauto Cruz Flautista 1988

Procópio Ferreira Ator, diretor de teatro e dramaturgo 1969

Ricardo Bandeira Mímico -

Rui Fugueira Primeiro locutor do Repórter Esso no RS 1987

Salvador Allende Político e estadista chileno 1971

Salvador Campanella Maestro 1983

Sandra Jatahy Pesavento Professora e historiadora -

Sérgio Caparelli Professor e escritor de literatura infanto-juvenil 1984

Sivuca Instrumentista, arranjador e compositor 1986

Tônia Carrero Atriz 1968

Toquinho Compositor e violonista 1986

Vasco Prado Escultor 1987

Walter Otto Cybis Pró-Reitor de Graduação da UFRGS -

Fonte: Rádio da UFRGS.
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APÊNDICE C - Sites interessantes

1) Nacionais

Canal Funarte (Fundação Nacional de Artes)
<http://www.canalvirtual.org/index.php>

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil
(CPDOC) - Fundação Getúlio Vargas
<http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/>

História do Rádio (Fábio Pirajá, O Radionauta)
<http://www.locutor.info>

Rádio Agência Nacional
<http://www.ebc.com.br/canais/radios/radioagencia-nacional>

Rádio da UFRGS
<http://www.ufrgs.br/radio/aradio3.htm>

Rádio Universitária FM da Universidade Federal do Ceará
<http://www.radiouniversitariafm.com.br/oktiva.net/2213/secao/15953>

Rádios na Internet
<http://www.radios.com.br/>

2) Estrangeiros

BCR (Bibliographical Center for Research), Aurora, Colorado, USA
<http://www.bcr.org/dps/cdp/digitaltb/>

Centro Virtual de Documentação Sonora, México
<http://www.fonotecanacional.gob.mx/Flash/centro_virtual.swf>

EBU TECHNICAL (European Broadcasting Union)
<http://tech.ebu.ch/metadata>

Felix E. Grant Jazz Archives
<http://www.lrdudc.wrlc.org/jazzinterviews.html>
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Fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM (Rádio Universidad Nacional
Autónoma de México)
<http://www.radiounam.unam.mx/site/fonoteca.htm>

Fonoteca Nacional, México
<http://www.fonotecanacional.gob.mx/>

International Association of Sound and Audiovisual Archives
The IASA Cataloguing Rules - Contents
<http://www.iasa-web.org/special_publications/cataloguing_rules/icat001.htm>

JISC Digital Media
<http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/audio/>

LR11 - Rádio Universidad Nacional de La Plata - Archivo de la Palabra
<http://www.lr11.com.ar/web/archivo.html>

Netherlands Institute for Sound and Vision
<http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/collecties/bewegend_geheugen/nederlan
ds_instituut_voor_beeld_en_geluid>


