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Relato de experiências de consultorias realizadas no Centro de Memória e Documentação (CMD) da Fundação 
Casa de Rui Barbosa (2003) e na Divisão de Informação e Prospecção Tecnológica (DIPT) do Instituto Nacional 
de Tecnologia (2004). Embora com objetivos e características diferenciadas, os serviços contratados tiveram 
como elemento comum a elaboração e realização de curso de atualização técnica sobre digitalização de acervos. 
No caso do CMD, tratava-se de procedimentos de conversão de acervo fotográfico, no contexto da criação de um 
futuro “Núcleo de Digitalização de Documentos”, cujo projeto foi elaborado como um dos serviços prestados. 
No DIPT, o caso era de acervo de textos impressos, no âmbito do projeto “Produção Científica e Tecnológica do 
INT: sua contribuição para a compreensão da C&T no Brasil”, elaborado por pesquisadora do INT e aprovado 
pelo CNPq. Nas duas instituições ficou clara, após reuniões com responsáveis pelos setores, a necessidade de 
oferecer aos funcionários conteúdos associados a procedimentos adequados à tomada de decisões sobre o quê e 
como selecionar documentos para a conversão digital. Entre os funcionários selecionados pelas instituições para 
a formação havia fotógrafos, arquivistas, bibliotecários, engenheiros de sistemas, web designers, editores, entre 
outros profissionais. Embora a proposta original, em sua integralidade, tenha abordado também aspectos 
referentes às operações, propriamente ditas, de conversão digital e de controle de qualidade das versões digitais 
produzidas, nos limitaremos aqui a reunir os principais elementos referentes ao tema da seleção de documentos, 
no contexto de projetos de conversão digital de acervos. Trata-se, portanto, de um fragmento de relato de 
experiências complementado por um elenco de procedimentos operacionais básicos. As experiências realizadas 
demonstraram que mesmo instituições de grande porte ainda enfrentam lacunas na formação de seus quadros 
funcionais no que se refere à capacidade de tomada de decisões básicas associadas a operações de digitalização 
de acervos. 
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INTRODUÇÃO: 

Este relato fará referências a aspectos que caracterizaram atividades de consultoria 

para a conversão digital de acervos no Centro de Memória e Documentação da Fundação 

Casa de Rui Barbosa (CMD-FCRB, 2003) e na Divisão de Informação e Prospecção 

Tecnológica do Instituto Nacional de Tecnologia (DIPT-INT, 2004), ambos na cidade do Rio 

de Janeiro. 

No primeiro caso tratava-se de acervo fotográfico; no segundo, de acervo de textos 

impressos. Em ambas as oportunidades foram produzidos, para circulação interna 

institucional, guias de procedimentos básicos para a digitalização, abordando aspectos da 

seleção, conversão e controle de qualidade, como resultado do serviço contratado, que previa 

a elaboração desses guias como parte integrante das propostas de atualização técnica dos 

quadros de funcionários daquelas instituições. 

Desde as primeiras reuniões ficara claro que tanto o CMD-FCRB como a DIPT-INT 

privilegiariam a atualização técnica de suas equipes, conduzindo a consultoria para o aspecto 

da elaboração de conteúdos orientados à metodologia para a tomada de decisões relacionadas 

ao processo de conversão digital de seus acervos. Desta maneira, entre as atividades 

acordadas para a execução dos serviços, as atualizações técnicas foram realizadas sob a forma 

de palestras, com ampla utilização de material multimídia, e com significativo interesse e 

participação dos funcionários selecionados para a formação. Os grupos foram compostos por 

dirigentes de setores, fotógrafos, arquivistas, bibliotecários, engenheiros de sistemas, 

jornalistas, web designers, comunicadores, editores, entre outros profissionais. No caso da 

CMD-FCRB a formação foi complementada por visitas ao Arquivo Nacional, à Biblioteca 

Nacional (que realizavam atividades e/ou projetos de conversão de parte de seus acervos) e a 

uma empresa privada especializada na digitalização de grandes volumes de todo tipo de 

documentos, com importantes clientes nas esferas pública e privada. 

O contato com os dirigentes e com os funcionários que participariam da formação 

básica mostrou a clara necessidade de que fossem oferecidos conteúdos associados a 

procedimentos adequados à tomada de decisões sobre o quê e como selecionar documentos e 

coleções para a conversão digital. Considerando o nítido interesse da audiência na FCRB e no 

INT, os bons resultados alcançados e as características dos guias de procedimentos básicos 

produzidos, de conteúdo técnico, procurou-se associar ao relato de uns poucos elementos 

dessas experiências, de uma forma didática, os principais aspectos referentes ao tema da 

seleção de documentos, no contexto de projetos de conversão digital de acervos. 

 



 

BREVE RELATO DE ALGUNS ASPECTOS OBSERVADOS NAS INSTITUIÇÕES: 

No CMD-FCRB o trabalho foi iniciado a partir do contato com um reduzido número 

de técnicos, visando ao levantamento de elementos, limites e necessidades referentes a 

operações de digitalização, ou seja, potenciais coleções que pudessem vir a ser selecionadas 

para a conversão digital em um projeto piloto, infra-estrutura disponível, direito de 

propriedade e de reprodução, revisão de conceitos, debates acerca da postura limitadora de 

doadores no que se refere à reformatação digital e à distribuição eletrônica via internet. 

Complementarmente, sugeriu-se a prática de exercícios específicos de conversão 

digital de documentos de tipologia variada, segundo os procedimentos até então adotados na 

instituição, de forma que se pudesse verificar, para corrigir ou adequar, posturas e opções 

estabelecidas no cotidiano profissional. 

Procurou-se estimular um maior nível de exigência dos técnicos da instituição junto 

aos fornecedores de softwares de organização, catalogação, indexação e recuperação de 

documentos. Estas exigências poderiam se caracterizar, por exemplo, através da indicação da 

necessidade de adaptação desses produtos, de forma que viessem a atender necessidades 

associadas à atividade que concretamente desempenham (campos de formulários inadequados 

ou inexistentes, simplificação de interfaces). O debate concentrou-se particularmente sobre 

formas de apresentação / disponibilização na web de versões digitais de documentos já 

organizados, catalogados e indexados, visando à recuperação simplificada, orientada ao leigo, 

ao usuário da internet (por ex., mostrar imagens antes dos registros de catalogação). De fato 

alguns produtores/fornecedores destes softwares recebem a indicação daquelas exigências 

como uma colaboração para o aperfeiçoamento de seus produtos, advinda da experiência dos 

profissionais que os utilizam para a organização documental/informacional. Essas exigências, 

no sentido da colaboração, contribuem com outro aspecto importante para as instituições: 

antes da aquisição de qualquer produto específico (de base de dados, de catalogação) é preciso 

estar atento à redução de dificuldades para a migração, quer seja entre sistemas operacionais 

diferentes, quer seja entre produtos de fabricantes diferentes para um mesmo sistema.  

Com a intenção de exemplificar e registrar o nível de limitações técnicas que podem 

ser enfrentadas cotidianamente pelos funcionários que lidam com arquivos digitais, foram 

discutidos alguns problemas referentes a impressão de manuscritos e fotografias destinadas ao 

atendimento de solicitações de consulentes. Quatro principais aspectos foram os mais  

destacados: 

a) Pequena capacidade de armazenamento no disco rígido, memória RAM disponível 

inadequada para a tarefa, scanners impróprios; 



 

b) O suporte (papel) utilizado não é adequado à impressão de arquivos de imagens, sejam 

fotografias ou manuscritos, acabando por provocar elevado consumo de tinta para a 

impressão (existem produtos especiais para este fim); 

c) Impressão remota (comando numa sala e impressão em outra), sem o 

acompanhamento do técnico que emitiu o comando para a tarefa (ou de um outro 

responsável por este acompanhamento), resultando na total inadequação da versão 

impressa, no desperdício de tinta, de papel, em problemas nas cabeças de impressão 

dos equipamentos. Há que se destacar que não apenas os papéis devem ser os 

adequados para que sejam alcançados os melhores e mais econômicos resultados. A 

opção por cartuchos para impressoras jatos de tinta alternativos aos produtos originais 

também pode acarretar em problemas de qualidade de impressão; 

d) É preciso que se decida sobre a necessidade real de se reproduzir a tonalidade do papel 

utilizado como suporte do documento original manuscrito (já submetido ao 

envelhecimento natural) quando se atende a solicitações de consulentes deste tipo de 

documentação: até que ponto o excessivo consumo de tinta que simula a cor do 

suporte original envelhecido de um documento, cujo conteúdo principal é textual, é 

relevante para o consulente? Se for relevante, o valor cobrado pelo serviço de 

impressão a cores deveria ser diferenciado do de uma versão bitonal. 

 

Naturalmente alguns destes itens podem ser facilmente sanados com uma formação 

adequada. Neste sentido, reforçando o investimento institucional em seus quadros, o CMD 

aprovou a sugestão da participação de um técnico em ‘oficina’ de gerenciamento de cor, 

impressão e de manutenção de banco de imagens, realizado na Universidade Federal de Minas 

Gerais. Outro aspecto de grande relevância são as visitas a instituições que desenvolvem, 

internamente, propostas de digitalização de parte de seus acervos e a empresas com atuação 

no mercado de guarda, microfilmagem e digitalização de documentos. Na experiência 

desenvolvida no CMD estas visitas foram incluídas mostrando-se bastante eficazes, no que se 

refere ao interesse do grupo e às informações que obtiveram dos anfitriões, e obtendo grande 

êxito quanto à ampliação da compreensão dos limites e soluções vivenciados. 

As experiências desenvolvidas no Arquivo Nacional e na Biblioteca Nacional foram 

bastante detalhadas com relação aos aspectos técnicos, às capacidades e limitações, aos 

problemas e soluções, embora ainda em caráter inicial à época. Um aspecto que vale observar 

é que, em ambas as instituições, parte do sistema adotado é baseado na plataforma 

Machintosh.  



 

Em outra visita guiada, os técnicos do CMD tiveram a oportunidade de conhecer o 

cotidiano de uma empresa de grande porte, com 22 anos de atuação no mercado de guarda, 

microfilmagem e, mais recentemente, em digitalização de documentos, que também 

desenvolve sistemas de recuperação de registros e conteúdos informacionais, ente outros 

produtos e serviços. Lá puderam ser observadas: 

▫ equipes de digitação de documentos financeiros e administrativos, compostas por 

mais de 30 pessoas; 

▫ digitalizadoras de microfilmes 16 mm, operando a 63 quadros por minuto 

(bitonais), com ajustes automáticos da imagem e do quadro; 

▫ operações de digitalização de documentos administrativos textuais impressos 

(bitonais, formato A4), com alta capacidade de produção. 

 

É importante observar que toda a empresa é baseada em plataforma PC e visa à alta 

produção, aspecto que traz elementos para que se reflita sobre a real necessidade de elevados 

investimentos em outras plataformas que não as já existentes nas instituições públicas, 

predominantemente constituídas pela arquitetura PC. A experiência causou impacto positivo 

no grupo, permitindo o estabelecimento de comparações com o cotidiano vivenciado 

profissionalmente e com abordagens e métodos de trabalho até então desconhecidas. 

O DIPT, de certa forma, beneficiou-se da experiência realizada no CMD. Embora com 

objetivos e características diferenciadas, os serviços contratados tiveram como elemento 

comum a elaboração e realização de curso de atualização técnica sobre digitalização de 

acervos. No caso do CMD, tratava-se de metodologia para tomada de decisões acerca de 

procedimentos de conversão de acervo fotográfico, no contexto da criação de um futuro 

“Núcleo de Digitalização de Documentos”, cuja minuta de ‘Ante-projeto de Criação do 

Núcleo de Digitalização de Documentos’ foi elaborada como um dos serviços prestados, 

juntamente com os guias de procedimentos básicos de ‘Seleção de Documentos e Coleções 

para Conversão Digital’ e de ‘Controle e Revisão de Qualidade de Versões Digitais de 

Documentos e Coleções’, que complementaram a experiência.1 No DIPT, o caso era de uma 

atualização técnica que abordasse questões para tomada de decisões acerca de procedimentos 

de conversão de acervo de textos impressos, no âmbito de projeto elaborado por pesquisadora 

do INT e aprovado pelo CNPq.2 

                                                           
1 À época o CMD era dirigido pela Dra. Ana Pessoa, que mantém, atualmente, o desempenho da função. 
2 Dra. Cícera Henrique da Silva, do DIPT, com o projeto ‘Produção Científica e Tecnológica do INT: sua 

contribuição para a compreensão da C & T no Brasil’, aprovado pelo CT/INFRA/MCT/CNPq-03/2003. 



 

Em ambas as instituições o conteúdo relativo à seleção de documentos para conversão 

era basicamente o mesmo, conforme apresentamos a seguir. O objetivo é o de reunir, 

didaticamente, elementos que venham a ser úteis em outros contextos institucionais onde 

projetos e atividades de digitalização de acervos ou coleções venham a ser desenvolvidos. 

 

SELEÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONVERSÃO DIGITAL: 

O processo de seleção de documentos ou coleções para conversão digital pode ser 

bastante similar a outros processos de seleção já conhecidos de profissionais de bibliotecas, 

arquivos e museus, como por exemplo seleções prioritárias para conservação, seleção de 

conteúdos para exibição ou publicação, seleção para tratamento em função de demanda de 

usuários, seleção de documentos com restrições legais de reprodução ou acesso, etc. 

Processos de seleção sempre envolvem indicações, avaliações e prioridades, as quais não 

podem ser decididas por uma única pessoa. O primeiro passo, portanto, deve ser o 

estabelecimento de uma comissão para o processo de seleção.  

 

Constituindo uma Comissão de Seleção: 

Serão responsabilidades desta comissão: 

▫ as indicações iniciais de coleções ou itens para a conversão digital; 

▫ posteriormente a comissão avaliará quais documentos deverão de fato permanecer 

no conjunto inicialmente destacado para conversão; 

▫ em seguida deverão ser estabelecidas prioridades baseadas no valor, uso e risco 

dos materiais. 

 

Uma comissão de seleção para conversão digital deve ser constituída por: 

▫ membros da instituição que conheçam a missão e os objetivos da instituição; 

▫ membros da instituição que conheçam a política local de desenvolvimento de 

coleções; 

▫ doadores e responsáveis pela organização e guarda da coleção, que a conheçam em 

profundidade; 

▫ pesquisadores especialistas em temas que caracterizem eventualmente um 

determinado projeto; 

▫ educadores especialistas em um determinado público que caracterize 

eventualmente o escopo de um projeto específico; 



 

▫ especialistas em digitalização, tais como fotógrafos ou membros da equipe com 

conhecimento adequado; 

▫ especialistas em conservação e preservação; 

▫ bibliotecários, arquivistas e museólogos / curadores; 

▫ pesquisadores experientes no trabalho com recursos online; 

▫ advogados. 

 

É importante que a comissão conheça os objetivos, planejamentos, público alvo, 

avaliações e critérios de seleção que tenham caracterizado outras iniciativas ou projetos 

desenvolvidos por outras instituições. Mesmo quando um processo de seleção tenha sido 

orientado a exposições / exibições dos originais ou a publicações, pode haver componentes 

que sugiram abordagens de seleção para conversão digital. 

 

Cautela e experiência: 

Quando ainda não se adquiriu o expertise de implementação de projetos de conversão 

digital, devem-se evitar documentos: 

▫ de grandes dimensões ou de formatos variados / não usuais; 

▫ com amplas variações tonais; 

▫ a cores; 

▫ documentos manuscritos complexos ou pouco legíveis. 

 

Projetos iniciais deveriam ater-se a materiais: 

▫ com tamanhos e tipos relativamente padronizados; 

▫ com contrastes normais; 

▫ com dimensões máximas próximas ao formato A4, como textos impressos, ou 

mesmo ampliações fotográficas originais com alta definição e contrastes; 

▫ sobre os quais a instituição detenha os direitos de propriedade ou as licenças 

necessárias à sua utilização / reprodução / disponibilização em suportes / formatos 

diversos (é necessário um completo entendimento sobre os direitos de uso e de 

propriedade); 

▫ sobre os quais não venham a recair restrições devidas a aspectos relativos a 

privacidade, publicidade, difamação, obscenidade, ou outros fatores declarados 

pelos doadores; 



 

▫ que estejam submetidos a altos riscos de perda, mas que sejam suficientemente 

estáveis, ou que já tenham sido reproduzidos fotograficamente de forma adequada, 

para serem escaneados sem danos; 

▫ mais freqüentemente solicitados; 

▫ únicos na instituição. 

 

Formulários podem ser idealizados / criados para facilitar a equipe, os pesquisadores 

ou a comissão nas tarefas de indicar coleções / documentos a serem convertidos e de avaliar / 

identificar quais não deveriam ser digitalizados. Estes formulários poderiam estar disponíveis 

nas salas de pesquisa ou de consulta a todos os interessados que tenham familiaridade com o 

acervo ou com alguma coleção em particular. A decisão final será responsabilidade da 

comissão de seleção.3   

Considerando a inexistência de uma estratégia já implementada de conversão digital 

que privilegie e assegure a preservação digital, não adote a opção do descarte do original a ser 

convertido. Se quiser preservar, microfilme adequadamente os originais, ou então microfilme 

as suas versões digitais. 

 

Motivações para a seleção: 

Basicamente são três as motivações para a seleção: desenvolvimento da coleção, 

preservação / arquivamento e aperfeiçoamento do acesso. A motivação pode ser dirigida à 

coleção original ou à versão digital que será criada. Deve-se levar em consideração que 

quando o processo de seleção vai ao encontro dos interesses dos órgãos de fomento, a 

conversão pode gerar prestígio institucional. 

 

Motivação dirigida à coleção original: 

a) Desenvolvimento da coleção: 

▫ Quando visa a atender as necessidades informacionais dos consulentes da 

instituição, não só internamente como via web; 

▫ Preferencialmente deve ter o apoio/aval/acordo de uma ou mais comunidades que 

pesquisam na instituição. 

b) Preservação / arquivamento: 

▫ Quando existem riscos de perda ou dano. 



 

 

Motivação dirigida à versão digital: 

a) Desenvolvimento da coleção: 

▫ Quando adiciona valor informacional à documentação; 

▫ Quando facilita maiores circulação e funcionalidade (p.ex.: vinculações e 

correlações). 

b) Preservação / arquivamento: 

▫ Quando a instituição considera-se apta e disposta a manter a versão digital da 

coleção ao longo do tempo (protegendo contra desastres naturais, falhas 

mecânicas, corrupção intencional dos arquivos) e das mudanças tecnológicas 

(renovação, migração), de forma a assegurar o contínuo acesso a materiais de 

importância permanente para a pesquisa. 

▫ Exige altas resoluções espaciais / tonais; 

▫ O conteúdo informacional deve ser capturado adequadamente, sem danos ao 

original, de forma que sirva como cópia de uso, em substituição ao uso do original; 

c) Acesso: 

▫ Quando o conteúdo informacional pode ser integrado aos serviços da instituição 

(p.ex., biblioteca); 

▫ Deve ser viabilizada a distribuição com velocidade razoável via redes; 

▫ Soluciona problemas técnicos associados ao acesso aos originais (p.ex., 

fragilidade); 

▫ Metadados (p.ex., identificação, indexação, captura, proveniência) devem estar 

previamente organizados; 

▫ Deve ser estudada a possibilidade de autenticação das versões digitais, de forma 

que os usuários possam ter certeza de estarem utilizando um documento legal. 

 

O Quadro 1, a seguir, pode ser útil no processo decisório de estabelecimento de 

critérios de seleção para a digitalização. As descrições apresentadas no quadro são sucintas, 

devendo ser adaptadas de acordo com a instituição.  Na seqüência são apresentadas as 

orientações sobre seu preenchimento e utilização. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
3 Vogt-O’Connor (2000) sugere modelos para formulários deste tipo, além de amostras de avaliações de argumentos de 
indicação de coleções à conversão. 



 

      Quadro 1: Quadro de apoio ao processo de seleção para digitalização 

COLEÇÃO 
E = 6 
M = 3 
B = 1 

C
R

IT
É

R
IO

S 
CATEGORIAS DESCRIÇÃO 

a b c d e 

Informacional 
E: conteúdo significativo à missão institucional ou à coleção. 
M: conteúdo de apoio à missão institucional ou à coleção. 
B: pouco conteúdo relativo à missão institucional ou à coleção. 

     

Evidencial 
E: documento com valor legal ou histórico na forma original. 
M: cópias legais. 
B: materiais com registros alterados ou cópias. 

     

Intrínseco 
E: itens raros em bom estado. 
M: itens comuns em bom estado. 
B: cópias, duplicações ou itens comuns em más condições. 

     

Administrativo 
E: materiais de uso constante na gestão da instituição / coleção. 
M: materiais de uso ocasional na gestão da instituição / coleção. 
B: materiais raramente usados na gestão da instituição / coleção 

     

Associacional 
E: materiais relacionados a indivíduos ou contextos notáveis. 
M: coleções com apenas alguns itens semelhantes aos de cima. 
B: cópias ou duplicações. 

     

V
A

L
O

R
 

Monetário 
Valores monetários dos itens documentais não são adotados na 
maioria das instituições brasileiras. Se for o caso, os limites para    
E = 6,   M = 3   e   B = 1  devem ser estimados pela instituição. 

     

R
IS

C
O

 E: materiais quimicamente instáveis, trazendo riscos à preservação e à saúde humana . 
M: documentos instáveis, em deterioração, com danos físicos ou mecânicos. 
B: documentos estáveis. 

     

U
SO

 E: a critério da instituição, com base em estatísticas de uso. 
M: a critério da instituição, com base em estatísticas de uso. 
B: a critério da instituição, com base em estatísticas de uso. 

     

 
VALOR TOTAL:  

(Quanto maior o valor total, maior a necessidade de conversão digital) 

     

        Fonte: Adaptado a partir de Reyden (1996) e Vogt-O’Connor (2000). 

 

Para estipular a pontuação referente ao critério de VALOR, considere: 

▫ ELEVADO (E = 6 pontos), em qualquer uma das categorias, quando uma 

quantidade maior ou igual a 10% do conjunto de documentos que compõem a 

coleção avaliada tenha realmente alto valor, segundo a descrição de cada categoria; 

▫ MODERADO (M = 3 pontos), quando a quantidade de documentos de alto valor 

for menor que 10% ou quando não houver materiais de alto valor, mas possuir 

documentos que tenham valor moderado em qualquer uma das categorias, segundo 

a descrição de cada categoria; 

▫ BAIXO (B = 1 ponto), quando a coleção não for caracterizada com o valor E ou 

M. 

 

Para estipular a pontuação referente ao critério de RISCO, considere: 



 

▫ ELEVADO (E = 6 pontos), quando uma quantidade maior ou igual a 10% do 

conjunto de documentos que compõem a coleção avaliada estiver sob alto risco, 

segundo a descrição indicada. Neste caso, por sinal, toda a coleção deve ser 

considerada em alto risco; 

▫ MODERADO (M = 3 pontos), quando a quantidade de documentos sob alto risco 

for menor que 10% ou quando não houver materiais sob alto risco, mas possuir 

quantidade maior ou igual a 10% de documentos que estejam submetidos a risco 

moderado, segundo a descrição indicada. Toda a coleção, neste caso, estará sob 

risco moderado; 

▫ BAIXO (B = 1 ponto), quando houver menos de 1% da coleção sob alto risco e 

menos de 10% sob risco moderado. Toda a coleção estará, então, sob baixo risco. 

 

Para estipular a pontuação referente ao critério de USO: 

▫ Considere estatísticas de uso por ano por coleção; 

▫ Estabeleça um valor médio de uso por ano para uma coleção; 

▫ Exemplo: para um valor de uso médio equivalente a 10, um valor de uso ...: 

▫ BAIXO (B = 1), caracteriza uso entre 1 e 6; 

▫ MODERADO (M = 3), caracteriza uso entre 7 e 13; 

▫ ELEVADO (E = 6), caracteriza uso acima de 14. 

 

Após determinados os valores parciais, a comissão de seleção deve estabelecer as 

prioridades de acordo com os valores totais alcançados. O que será convertido deve ser 

decidido logo no início do projeto. 

O ponto chave para a avaliação de qualquer um destes fatores abordados até aqui está 

na necessária relação com a missão da organização, tornando improcedentes, portanto, 

quaisquer julgamentos realizados isoladamente. 
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