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Resumo: Este texto é parte da pesquisa de pós-doutorado em Ciências da Informação, realizada na  École de 
Bibliothéconomie et des Sciences de l'Information (EBSI), da Université de Montréal – Canadá. A temática versa 
sobre Informação,  Memória, Cultura e Patrimônio Digital. Tem o objetivo de apresentar reflexões  sobre os 
desafios de salvaguarda e acesso ao patrimônio, em meio digital, com ênfase nas questões culturais e políticas 
que envolvem a temática. Toma como elemento inicial de reflexão o documento: “Carta da  UNESCO sobre a 
Preservação do Patrimônio Digital” e sobre a “Memória do Mundo”, amplamente divulgado na Internet, e que 
tem estimulado os diferentes países membros e instituições ao estabelecimento de políticas, estratégias, ações, 
programas,  padrões,  diretrizes  e  metodologias  que  assegurem  a  preservação  e  o  acesso  à  memória  e  ao 
patrimônio mundial em ambiente virtual. 
Palavras-chave: Patrimônio digital. Preservação. Coleções patrimoniais. Políticas e informação.

Abstract:  This text  is part of the post-doctoral research in Information Science,  performed at  the  École de 
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areas are discussed: Information, Social Memory, Culture and Digital Heritage. Some reflections are presented  
concerning the challenges of heritage safeguard and access, with emphasis on the related cultural, economical  
and political questions. The following document is taken as an initial element for reflection: “UNESCO Charter  
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1  INTRODUÇÃO

Esta  pesquisa  objetiva  estudar  as  representações  da memória  patrimonial  em meio 
digital, a partir dos acervos documentais digitalizados do Canadá. Busca, ainda, compreender 
os percursos traçados pelas instituições canadenses para o desenvolvimento de estratégias e 
ações que favoreçam a elaboração de políticas patrimoniais para efetiva valorização desses 
acervos como patrimônio.

O texto ora apresentado evidencia a pesquisa de pós-doutorado realizada na École de 
Bibliothéconomie  et  des  Sciences  de  l'Information (EBSI),  da  Université  de  Montreal – 
Canadá, que toma como referência as políticas e estratégias canadenses para a criação de um 
patrimônio nacional em meio digital.

Ressalta-se, neste estudo, as ações da UNESCO que, com o crescimento desse tipo de 
patrimônio, lançou, em 2003,  documento sobre preservação do patrimônio digital visando a 
identificação de conceitos, estratégias, ações políticas e éticas, dentre outras propostas, para 
gerar  processo  de  discussão  conjunta  entre  as  nações.  A UNESCO também tem apoiado 
cotidianamente  ações  culturais,  sociais  e  políticas,  além  de  facilitar  programas  de 
digitalização de acervos em várias partes do mundo, o que a torna um dos agentes importantes 
e  decisivos  para  o  processo  de  patrimonialização digital,  que  tende  a  efetivar-se 
mundialmente. 

Por  meio  da  Declaração  Universal  sobre  a  Diversidade  Cultural,  do  Programa 
Memória do Mundo, a UNESCO (2003) lançou a Carta sobre a Conservação do Patrimônio  
Digital. Trata-se de documento que manifesta a preocupação mundial dos países membros 
acerca da salvaguarda e preservação do patrimônio documentário digital da humanidade. Por 
conseguinte, é preocupação procedente se observarmos pontos relevantes como: fragilidade 
dos suportes de informação, produção massiva de documentos em meio digital sem o uso 
adequado de mecanismos de preservação, desejo de digitalizar coleções privadas ou públicas 
sem efetiva política de tratamento, salvaguarda e usos da informação e desenvolvimento de 
projetos individuais sem processos de cooperação.

Por outro lado, tem-se observado o surgimento de grandes projetos internacionais de 
criação de acervos digitais, que inquietam organizações e estudiosos da área, especialmente 
no  que  se  refere  aos  riscos  de  dominação  lingüística  e  ao  desaparecimento  de  pequenas 
culturas  e  raças.  Em  dezembro  de  2004,  por  exemplo,  Google anunciou  o  inquietante 
lançamento de um projeto de biblioteca digital, de 15 milhões de livros em seis anos. Esse 
projeto tem causado acaloradas discussões relativas às questões da diversidade cultural e de 
reforço às diferenças entre as nações,  no que tange ao patrimônio documentário mundial. 
Além do projeto Google, quantidade significativa de ações de digitalização tem se efetivado 
mundialmente,  principalmente  entre as nações ricas  em competência tecnológica.  Um dos 
projetos  mais  bem-sucedidos  atualmente  é  a  biblioteca  digital  Gallica,  da  Bibliothèque 
Nationale de France (BNF), cujo índice mensal de acesso por parte dos usuários ultrapassa a 
um milhão. (BNF, 2007). Além desses projetos, destacam-se também outras iniciativas como 
da British Library, Library of Congress e Bibliothèque et Archives nationales du Canada. 

As iniciativas coletivas, especificamente aquelas nascidas no continente europeu, têm 
efetivamente ampliado os horizontes políticos e econômicos em matéria de harmonização e 
digitalização  de  coleções,  a  exemplo  da  Bibliothèque  numérique  européenne  (BNuE),  do 
projeto Minerva, lançado em 2001, por meio de cooperação entre estados membros da União 



Européia e bibliothèques nationales francophones. Este último reúne seis grandes bibliotecas 
de língua francesa: Bélgica, Canadá, França, Luxembourg, Quebec e Suíça, contando também 
com a participação da Biblioteca de Alexandria. (McDONALD, 2005).

Por  conseguinte,  observa-se  que  diversas  instituições  culturais,  a  exemplo  das 
bibliotecas públicas,  responsáveis pela salvaguarda da memória patrimonial,  têm realizado 
ações individuais ou coletivas, tangíveis ou não, para garantir a preservação de coleções em 
meio digital  e  facilitar  o acesso a documentos raros por  parte  de pesquisadores e  grande 
público  de  usuários.  Assim,  diante  dessas  questões  acerca  das  relações  entre  memória, 
informação  e  patrimônio  digital  e  das  diferentes  estratégias  para  garantir  o  acesso  à 
informação patrimonial é que esta pesquisa foi desenvolvida, tomando como objeto de estudo 
as bibliotecas canadenses por meio da análise de seus acervos patrimoniais digitais, ações e 
estratégias que efetivam a implementação de políticas para a criação e valorização de seus 
fundos patrimoniais digitalizados. 

2 OS PERCURSOS DA PESQUISA: DELINEANDO ESTRATÉGIAS TEÓRICAS

Para  o  historiador  contemporâneo  Roger  Chartier  (2002,  p.  15),  inspirado  nas 
leituras de Jorge Luis Borges, aquilo que define os seres humanos em sua humanidade é: “a 
memória, o nome, a diferença”. O autor questiona sobre “como pensar a língua desse novo 
‘congresso do mundo’ tal como é construído pela comunicação eletrônica?” A questão posta 
por Chartier  nos leva a  evidenciar outras  reflexões com relação à  “Memória do Mundo”: 
Como  preservar  e  disseminar  essa  nova  forma  de  patrimônio  humano  que  está  sendo 
produzido  em  meio  digital?  Na  diversidade  e  memória  que  distinguem  a  humanidade, 
certamente incluem-se  tipos de bibliotecas, museus e arquivos cujas características de seus 
acervos são a virtualidade e a propagação por meio digital, algo que, efetivamente, modificará 
normas,  padrões  e  regras  de  estudos,  classificação,  armazenamento,  preservação  e 
disseminação  da  informação  e  do  conhecimento.  Por  conseguinte,  essas  considerações 
modificarão  o  trabalho  de  historiadores,  bibliotecários,  museólogos,  arquivistas  e  outros 
profissionais  da  área  de  Ciência  da  Informação.  Diante  dessas  evidências,  há  que  se 
reconhecer a importância do patrimônio gerado em meio digital quanto às questões históricas, 
educacionais,  culturais  e  sociais  e  a  proliferação  de  documentos  geradores  de  avalanche 
informacional  que  nem  mesmo  a  imprensa  de  Gutemberg,  em  mais  de  meio  milênio, 
conseguiu proporcionar aos povos da terra,  com relação à humanidade e à cultura escrita, 
atesta Chartier (2002).

Os  acervos documentais, cultural e histórico em meio digital, nos últimos anos, 
têm sido  discutidos  como evolução  de  abordagens  passadas,  relacionadas  ao  conceito  de 
patrimônio. Entretanto, é importante ressaltar que em 1980, considerado o ano do patrimônio 
na França, os discursos sobre a temática apresentavam insipiente ou quase nenhuma menção 
ou reflexão sobre o lugar da biblioteca como instituição patrimonial (VARRY, 2002, p. 251). 
Somente as bibliotecas nacionais e suas coleções de obras raras estavam associadas à idéia de 
patrimônio.  Isto,  pelo  fato  dessas  instituições  serem  consideradas  lugares  de  memória, 
associadas aos museus e aos arquivos.

A  partir  da  década  de  1990,  emerge  da  noção  de  patrimônio  cultural  certa 
complexidade, gerada pelo crescente uso das tecnologias de informação. Assim, bibliotecas 
nacionais,  públicas,  museus  e  arquivos  –  instituições  responsáveis  pela  salvaguarda  de 



coleções  de  obras  raras  e  fundos  patrimoniais  –  passaram  a  representar  organismos 
politicamente  importantes  e  estratégicos  para a  preservação da memória  nacional,  no que 
tange ao patrimônio documentário digital.

Para  Micoud,  (2005,  p.81),   a  constituição  de   um  patrimônio  deve  passar, 
necessariamente, por um processo de patrimonialização. Isto é, fazer com que um bem seja 
considerado patrimônio a partir de critérios históricos, sociais, culturais, éticos, econômicos 
ou  do  direito,  que  garantam  valor  representativo  de  grupamento  humano  e  da  memória 
coletiva, cuja salvaguarda, ainda que simbólica, favoreça a preservação e o acesso às gerações 
futuras. Segundo Micoud (2005), a atividade de  patrimonialização é a perpetuação de uma 
entidade social no tempo, como um legado das gerações precedentes. Este é um tempo de 
salvaguarda e não mais de conservação.  Este último termo nos faz lembrar  as bibliotecas 
medievais, cujo objetivo era conservar no sentido de manter longe do público seus valiosos 
tesouros, basicamente por dois motivos: o risco do acesso ao conhecimento e a fragilidade do 
suporte.

Analisar  o  valor  patrimonial  de um documento é  questão  bem peculiar  para o 
século XXI,  tendo em vista  que o universo informacional  torna-se cada vez mais  amplo, 
dinâmico  e  produtivo,  criando  um  legado  histórico-cultural  por  meio  dos  múltiplos 
dispositivos tecnológicos. 

De acordo com a UNESCO (2003), o patrimônio digital constitui-se como bem 
público e pode ser definido como:

Recursos  de  conhecimento  ou  expressão  humana,  seja  cultural,  educacional, 
científico  e  administrativo,  ou  abrangendo  a  informação  técnica,  legal,  médica  e 
outros  tipos  de  informação,  criados  digitalmente  ou  convertidos  de  sua  forma 
analógica  original  à  forma  digital.  [...]  incluem textos,  bases  de  dados,  imagens 
estáticas e com movimento, áudios, gráficos,  softwares, e páginas  Web, entre uma 
ampla  e  crescente  variedade  de  formatos.  Eles  geralmente  são  passageiros  e 
requerem  produção,  manutenção  e  gerenciamento  intencionais  para  serem 
preservados.Muitos desses materiais são de valor e significância duradouros, e por 
isso constituem um patrimônio que deve ser protegido e preservado para as gerações 
atual  e  futura.  Este  patrimônio existe  em qualquer língua,  parte do mundo, e em 
qualquer área do conhecimento e expressão humanos.1

Por outro lado, lidamos com questão conceitual  instigante:  podemos considerar 
que o documento convertido da forma analógica à forma digital pode ser considerado como 
patrimônio ou trata-se de uma representação patrimonial? De acordo com Turcan (2003, p.4-
5), “O reconhecimento de certas coleções se funda sobre os critérios relevantes da lógica 
interna  determinada  pelas  propriedades  intrínsecas  concernentes  aos  objetos.”  A  autora 
afirma, ainda, que podemos considerar como coleção patrimonial o conjunto de documentos 
representativos da evolução da língua, da diversidade e identidade nos diferentes domínios 
das atividades humanas, da história das idéias e das técnicas, em meio à constituição cultural 
dos seres humanos. Entretanto, cada instituição deverá definir os critérios políticos, históricos 
e  culturais  para  julgar  o  valor  de  uma  coleção,  seja  ela  analógica  ou  digital, 
independentemente do suporte.

1 UNESCO. Minuta revisada da carta sobre preservação do patrimônio digital (anexo I). Disponível em: 
http://www.collectionscanada.ca/scin/012033-601-
f.html<http://osi.unesco.org.br/arquivos/documentos/UNESCO_anexoImemoriadigital.pdf.>. 

http://osi.unesco.org.br/arquivos/documentos/UNESCO_anexoImemoriadigital.pdf.%3E.%20
http://www.collectionscanada.ca/scin/012033-602-f.html
http://www.collectionscanada.ca/scin/012033-602-f.html


Para favorecer a análise de identidade, valor e status das coleções patrimoniais 
pode-se  utilizar,  segundo  Turcan  (2003),  a  noção  de  representatividade  histórica,  
representatividade textual e representatividade lingüística. Cada noção deve integrar plano de 
trabalho  detalhado,  com características  próprias  da  obra,  parte  de  um dado  acervo.  Esse 
trabalho de  identificação  de  uma coleção como patrimônio e  o  valor  da  obra facilitará  a 
implementação de políticas de digitalização. 

3 ESTRATÉGIAS E DISCUSSÕES METODOLÓGICAS

A partir do percurso teórico sobre a temática informação, memória e patrimônio 
digital,  este  estudo  se  constitui  por  meio  de  corpus metodológico  exploratório.  Nossa 
argumentação visa verificar a importância e a existência de políticas, individuais ou coletivas, 
implementadas  por  bibliotecas  canadenses  para  favorecer  o  desenvolvimento  de  coleções 
patrimoniais ou de sua representação em meio digital. 

A pesquisa foi desenvolvida nas seguintes etapas:

a) Leitura da  Carta  da  UNESCO (2003)  sobre  preservação  do  patrimônio 
digital;

b) Estudo teórico sobre o estado da arte, pesquisa documentária e análise de 
projetos  de  digitalização  de  coleções  patrimoniais  desenvolvidos  no 
Canadá;

c) Em seguida, realizou-se estudo sobre estratégias e políticas de digitalização 
de coleções patrimoniais, já sedimentadas no Canadá, entre as décadas de 
1990 e 2000.

d) Pesquisa  de  campo  por  meio  de  visitas  institucionais  às  bibliotecas  e 
análise  dos  portais  nos  quais  as  coleções  digitalizadas  encontram-se 
disponíveis para o público;

e) Elaboração de modelo teórico-prático para a implementação de políticas de 
digitalização de coleções patrimoniais.

A  partir  do  quadro  conceitual  estudado  e  dos  resultados  da  pesquisa  empírica, 
propomos  a  aplicação  de  modelo  teórico-prático,  obtido  por  meio  de  um  esquema  de 
verificação  de  pertinência.  O  modelo  ora  sugerido,  que  será  ainda  aprimorado  nos 
desdobramentos deste estudo, visa verificar a importância de uma política de digitalização de 
coleções  patrimoniais  para  instituições  documentárias.  Trata-se  de  esquema  que  envolve 
decisões relativas às questões orçamentárias,  técnicas, profissionais,  de conteúdo, acesso e 
difusão, com base nas pesquisas realizadas no Canadá. 



Esquema 1: Políticas para digitalização de coleções patrimoniais

4 APRENSENTANDO RESULDADOS

Desde  a  década  de  1990,  o  Canadá  vem  desenvolvendo  grandes  projetos  de 
digitalização de seus acervos. Entretanto, esses projetos, majoritariamente, ocorriam de modo 
isolado entre as instituições. A partir do ano de 2006 discussões coletivas se fortaleceram, 
alicerçadas pela Bibliothèque e Archives Canadá – BAC, Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec – BanQ  e vários colaboradores, representantes dos setores públicos e privados. 
Sob  o  título  Vers  une  stratégie  canadienne  sur  l’Information  numérique,  uma  série  de 
encontros foram realizados em diferentes regiões do país, no sentido de gerar um processo 
amplo de integração nacional.

Recentemente,  no dia 09 de maio de 2007, a  Université de Montreal realizou uma 
jornada de estudos sobre as atuais discussões canadenses voltadas para o patrimônio digital. 
Intitulado Journée d’étude : Perspectives de recherches et de formations pour une stratégie 
canadienne sur l’information numérique,  o encontro teve como objetivo reunir profissionais 
de  diferentes  áreas  políticas,  culturais,  educacionais  e  tecnológicas  para  debater  temática 
potencialmente importante para aquele país.  Contando com a participação de especialistas 
europeus,  canadenses  e  dos  Estados  Unidos,  os  temas  discutidos  tratavam como tópicos 
principais:  acessibilidade,  visibilidade,  inteligibilidade  e  interoperabilidade,  suscitando  o 
desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, unindo a comunidade científica para a elaboração 
de projetos que envolvam as universidades e seus centros de pesquisa.  Em nossa análise, 
observamos  que  há  certa  carência  em  termos  de  pesquisas  científicas  voltadas  para  o 
patrimônio digital no Canadá. Talvez por se tratar de tema de certo modo recente e que o 
fazer profissional se dá principalmente no campo prático.

O Canadá criou, em 1996, um programa de financiamento de digitalização patrimonial 
intitulado Les Collections numérisées du Canada (CNC). Como resultado inicial, mais de 600 
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coleções  de  documentos  em  história,  geografia,  ciências,  tecnologia  e  cultura  foram 
digitalizadas.  Com o objetivo de valorizar a cultura canadense em linha, nas duas línguas 
oficiais  do país  (inglês  e  francês) e  para permitir  o  acesso gratuito  à  riqueza patrimonial 
canadense,  o  governo,  por  meio do  Ministério  do  Patrimônio,  também criou a  Direction 
générale de la culture canadienne en ligne (CCE).1 Trata-se de programas responsáveis por 
ações  de  financiamento,  que  fortalecem  o  trabalho  das  instituições  responsáveis  pela 
conservação, salvaguarda, acesso e difusão da memória. Para a cultura canadense em linha, o 
governo  investe  cerca  de  58  milhões  de  dólares  a  cada  ano,  como  recursos  para  o 
desenvolvimento de projetos de digitalização.2

Apesar do crescente interesse das instituições canadenses pela prática de digitalização 
de suas coleções, os profissionais da área observam que há grande volume de informação 
digital sem a adequada aplicação de políticas. Essa análise motivou, a partir do ano de 2005, o 
início de uma série de encontros e discussões intituladas  Vers une stratégie canadienne sur  
l’information numérique. Sob a coordenação da Bibliothèque et Archives Canada (BAC), essa 
iniciativa  teve  como  objetivo,  em  linhas  gerais :  gerar  infra-estrutura  nacional  sobre 
informação  digital  para  apoiar  a  criação,  gestão,  preservação,  acesso  e  utilização  de  tais 
conteúdos digitais; suscitar e facilitar a discussão dos problemas para  favorecer iniciativas 
concretas.3

Os  participantes  desses  encontros  representavam  diferentes  setores  da  sociedade, 
interessados em discutir a importância do desenvolvimento de projetos coletivos mais fortes e 
duráveis,  com  a  participação  de  grandes  e  pequenas  instituições:  bibliotecas,  museus  e 
arquivos,  produtores  de  conteúdo,  organismos  de  financiamento,  representantes  de 
instituições federais do governo, universidades e instituições sociais sem fins lucrativos. De 
acordo com McDonald et Shearer  (2005, p. iii), os bens digitais, como todo outro bem de 
grande valor,  devem ser  gerenciados  de maneira  estratégica.  Mesmo que cada instituição 
elabore as próprias estratégias para gestão de coleções em meio digital, a política nacional é 
importante  para gerar processo de interação, a troca de experiências e  compartilhamento de 
recursos. Por conseguinte, o tema informação digital transformou-se em preocupação coletiva 
no  Canadá,  cujas  discussões  buscam  gerar  quadro  cooperativo  entre  os  participantes, 
fundamental para o desenvolvimento de políticas integradas e a geração de ambiente político 
que maximize os esforços individuais.

Em  dezembro  de  2006,  como  resultado  dos  encontros  realizados,  foi  produzido 
documento  síntese,  indicativo  dos  elementos  de  uma  estratégia  nacional,  os  tipos  de 
colaboração e de investimentos necessários para permitir  o desenvolvimento conjunto dos 
projetos de digitalização do patrimônio canadense.4 A partir desse trabalho, as instituições 
patrimoniais podem pautar-se em indicações relativas a: ações, projetos, responsabilidades, 
políticas,  conhecimento  da  cena  nacional  e  internacional,  iniciativas,  programas,  infra-
estrutura, financiamento, análise de dificuldades, tendências e perspectivas. Uma das grandes 
preocupações da Bibliothèque et Archives Canadá, principal articuladora dessas discussões, é 
facilitar  a  cooperação  entre  as  organizações  que  participam  das  ações  de  digitalização: 
aquisição, produção, preservação e difusão do saber.5

As bibliotecas nacionais, graças à missão de salvaguarda e preservação da memória 
coletiva, em vários países, estão a frente desse movimento em favor do desenvolvimento de 
projetos  de  digitalização  de  coleções  patrimoniais.  Elas  reconhecem  que  há  necessária 
participação  para  articular  ações  e  políticas,  de  modo  decisivo,  pois  exercem  papel  de 



influência nos valores culturais da sociedade. Assim, em muitos casos, agem como porta-voz 
e mediadoras entre os organismos patrimoniais.

Como  uma  das  principais  províncias  canadenses,  Quebec  tem  avançado 
consideravelmente nas discussões relativas à geração de um patrimônio digital. Por meio da 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), em janeiro de 2006 realizou-se uma 
jornada de reflexão sobre os desafios da digitalização, contando com a participação de mais 
de cinqüenta colaboradores. 

No curso dos últimos anos,  diversos organismos e  profissionais,  responsáveis  pela 
preservação  da  memória  patrimonial  do  Quebec,  têm  agido  de  modo  dinâmico  para  a 
elaboração de políticas e ações concretas tangíveis para a geração de projetos e programas de 
digitalização de coleções a longo termo. Uma das preocupações observadas é permitir, além 
da preservação, um largo acesso gratuito aos usuários das coleções patrimoniais tradicionais 
em suporte eletrônico, de modo a democratizar o conhecimento.

Dessa  forma,  muitos  são  os  projetos  e  as  instituições  canadenses  envolvidas  nas 
articulações relativas à memória e ao patrimônio digital.  A preocupação com a criação de 
ambiente  digital  integrado  para  a  disseminação  do  saber  representa  um  desafio  para  os 
responsáveis por bibliotecas, museus, arquivos, universidades e instituições públicas,  cujas 
ações em prol da sociedade são destaques. Por conseguinte, a partir da experiência canadense, 
destacaremos alguns projetos desenvolvidos atualmente, em especial na província do Quebec, 
local onde realizamos nossa pesquisa e por tratar-se de uma das regiões do Canadá com maior 
quantidade de conteúdos em linha.

4.1  Os Recursos Documentais em Meio Digital 

Com o objetivo de tornar possível grande acesso público às coleções patrimoniais, sem 
esquecer  a  importância  da  conservação,  preservação  e  salvaguarda  dos  documentos,  as 
instituições patrimoniais e culturais do Quebec desenvolvem vários projetos de digitalização 
de  acervos.  Em busca  de  ação  coletiva,  as  organizações  discutem o  desenvolvimento  de 
estratégias  conjuntas  para  o  compartilhamento  de  recursos,  normas,  experiências  e 
tecnologias. Nesse sentido, tal questão constitui-se como ponto culminante para a elaboração 
de uma estratégia nacional sobre informação digital.

De  acordo  com  Bissonnette  (2006),  atual  presidenta  da  Bibliothèque  et  Archives 
nationales du Québec (BAnQ), a quantidade de documentos ‘digitalizáveis’ pelas bibliotecas 
patrimoniais é infinita e cresce continuamente. Porém, é preciso refletir sobre o “porque” e a 
importância  de  digitalizar  essas  coleções.  Portanto,  questão  pertinente  que  não  pode  ser 
ocultada pelos debates políticos, tecnológicos e jurídicos.

Assim, as instituições, de acordo com a realidade de cada uma, os interesses comuns e 
a  necessidade de  compartilhamento,  têm  se  organizado  em trabalho  colaborativo  para  a 
criação  de  políticas  voltadas  para  a  criação  do patrimônio  digital  nacional.  Esse  trabalho 
evidencia principalmente o interesse coletivo de  aperfeiçoar as ações de gestão a médio e 
longo prazo. 

Esses  esforços  constituem  uma  rede  de  discussão  sobre  o  patrimônio  digital  do 
Quebec,  constituída  de  representantes  de  bibliotecas,  museus,  arquivos,  universidades, 
associações,  provedores  de  conteúdos,  ministérios,  instituições  privadas  e  públicas  e 



representantes da sociedade. Para Grimard (2006), é importante evitar a dispersão de energias. 
O compartilhamento de infra-estrutura, experiências e recursos entre os participantes auxiliará 
a encontrar soluções colaborativas para problemas coletivos ou individuais.

4.3  Principais Projetos Estudados 

Bibliotheque et archives nationales du quebec     (BAnQ):  

Lançado em janeiro de 2005 para acesso ao público, o portal Internet da BAnQ recebe 
mais de 70.000 visitantes por semana.  Esses números resultam do conjunto de ações que 
começaram a se desenvolver a partir de 1996, com as primeiras iniciativa de digitalização 
daquela  biblioteca.  Em  2003,  o  projeto  deu  inicio  ao  programa  permanente  destinado  a 
desenvolver grande coleção digital para valorizar o patrimônio documental do Quebec em 
meio virtual (Bouchair, 2006). O conjunto de documentos digitais da BAnQ é acessível em 
www.banq.qc.ca .

Com  objetivo  de  desenvolver  ampla  coleção  digital,  a  partir  do  conjunto  de 
documentos  patrimoniais  do  Quebec,  destacando  as  coleções  nacionais,  o  programa  de 
digitalização da BAnQ já conta com importante soma de coleções digitalizadas. De acordo 
com dados de dezembro de 2006, podemos destacar (Bouchair 2006):

• Mais  de  4.308.000  documentos  em  formato  texto  (anuários,  arquivos,  jornais, 
livros, periódicos, etc);

• Mais  de  342.000  documentos  em  imagem  (cartões  postais,  mapas  e  planos, 
gravuras, fotografias, etc);

• Mais de 6.990 registros sonoros (músicas, documentários, entrevistas etc).

As  ações  de  digitalização  de  coleções  patrimoniais  da  BAnQ  são  realizadas 
cotidianamente  por  meio  de  diferentes  projetos  individuais  e  coletivos,  dos  quais 
destacaremos os mais representativos:

• Branché  sur  notre  histoire :  coleção  digital,  percursos  temáticos  e  exposições 
virtuais. Tem como objetivo difundir e tornar conhecida a história do Quebec por 
meio  da  Internet.  São  mais  de  1.000.000  de  imagens  e  textos  (documentos 
manuscritos  originais,  fotografias,  cartões  postais  e  gravuras,  documentos  em 
vídeo e sonoros), que exploram a história do Québec até os dias atuais.  

http://www.banq.qc.ca/histoire_quebec/branche_sur_notre_histoire/index.jsp

• Inventário bibliográfico das relações França-Quebec a partir de 1760: Trata-se de 
projeto  de  cooperação  entre  a  França  e  o  Canadá.  Tem  o  objetivo  de  gerar 
bibliografia  original  sobre  as  relações  históricas  entre  esses  dois  países.  São 
monografias, teses, relatórios, tratados, manuais escolares, mapas, músicas, filmes, 
documentários  etc,  provenientes  de  coleções  das  duas  nações. 
http://www4.banq.qc.ca/rfq/vindex.htm

Patrimônio digital das universidades

As  universidades  canadenses  têm  desempenhado  papel  ativo  em  matéria  de 
digitalização  de coleções  patrimoniais.  Por  meio de  projetos  individuais  e  coletivos  estão 

http://www4.banq.qc.ca/rfq/vindex.htm
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inseridas  nas  iniciativas  nacionais,  que  discutem  as  estratégias  e  políticas  para  o 
desenvolvimento de projetos compartilhados.

-  Projeto  Érudit:  Projeto  desenvolvido  em  parceria  entre  três  universidades  do  Quebec: 
Université  de Montreal, Université Laval e  Université du Québec à Montreal. Tem como 
objetivo tornar acessível, sob formato digital, a produção científica das universidades daquela 
província,  de  modo  inovador.  Reúne  revistas,  artigos  científicos,  teses,  livros  e  outros 
documentos e dados importantes à pesquisa científica. (www.erudit.org)

- Université McGill: Universidade de língua inglesa em Montreal – Quebec, desenvolve mais 
de 50 projetos de digitalização de coleções desde 1997, nos domínio de artes, arquitetura, 
história, ciência e engenharia, entre outros. (www.mcgill.ca/dcp/)

-  Digitalização de teses da  Bibliothèque et Archives Canadá:  As universidades canadenses 
participam ativamente do programa de digitalização de teses desenvolvido pela Bibliothèque 
et Archives Canadá. (http://www.collectionscanada.ca/)

-  Notre mémoire em ligne:  Numa colaboração entre a  Université  de Toronto e  Université  
Laval, desde o ano de 1997 essas duas instituições já digitalizaram mais de 500.000 páginas 
de  documentos  em  microfichas  do  Institut  canadien  de  microreproductions  historiques 
(ICMH). (www.canadiana.org)

- Nos Racines: Projeto desenvolvido pela Université de Calgary (Alberta) e Université Laval. 
Tem por  objetivo  digitalizar  documentos  sobre  a  história  local  e  regional  das  diferentes 
regiões do Canadá. Atualmente, mais 600.000 páginas  estão digitalizadas e disponibilizadas 
aos usuários. (www.nosracines.ca)

Patrimônio Digital dos Museus

Os museus, conjuntamente com a Société de musées québécois (SMQ), desenvolvem 
vários projetos de digitalização de suas coleções patrimoniais.  Por meio da rede intitulada 
Info-Muse, buscam estimular e favorecer a geração de coleções digitais, bem como incentivar 
a  utilização  de  normas  conjuntas  e  compatíveis,  de  acordo  com  Réseau  canadien 
d’information sur le patrimoine (RCIP) e do Comitê international pour la documentation do 
Conseil international des musées (ICOM-CIDOC). As coleções patrimoniais digitalizadas são 
de  natureza  descritivas  e  imagéticas  sobre  obras  de  artes,  etnologia,  história,  ciência, 
tecnologia,  artefatos  de  arqueologia  e  ciências  naturais.  A base  de  dados  Info-Muse está 
disponível em linha no endereço eletrônico: http://infomuse.smq.qc.ca

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A digitalização de coleções patrimoniais representa grande desafio para os países que 
reconhecem a importância da geração de políticas e estratégias para salvaguardar a memória 
nacional e difusão do patrimônio. Não podemos negar que se trata de importante meio de 
preservação  e  acesso  ao  conhecimento.  Nesse  aspecto,  as  bibliotecas  nacionais  assumem 
papel de destaque na coordenação das discussões. 

No  caso  das  experiências  canadenses  apresentadas,  destacamos  a  participação  da 
Bibliothèque et Archives Canadá (BAC) e da bibliothèque e Archives nationales du Québec 
(BAnQ).  São as  principais  articuladoras  e  mediadoras  dos  debates  relativos  à  geração de 

http://infomuse.smq.qc.ca/Infomuse/f_MasterLayout.cgi
http://www.nosracines.ca/
http://www.canadiana.org/
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políticas  e  estratégias  para  a  criação  de  ambiente  digital  coletivo,  que  favoreça  o 
compartilhamento de recursos, experiências e tecnologias entre as instituições. É importante 
salientar, que a aplicação de políticas pode favorecer ações coletivas para guiar efetivamente a 
realização de programas e projetos de digitalização de coleções patrimoniais a médio e longo 
prazo.

É evidente que esta temática ainda precisa receber mais atenção por parte de governos, 
instituições  e  sociedade.  Trata-se  de  problemática  de  pesquisa  que  suscita  diferentes 
discussões, das quais podemos destacar reflexões acerca do papel democrático dessas ações e 
ainda  compartilhamento  de  recursos,  investimentos,  acesso  e  conhecimento  sobre  a 
importância da criação de um patrimônio digital.

Notas
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	Resumo: Este texto é parte da pesquisa de pós-doutorado em Ciências da Informação, realizada na École de Bibliothéconomie et des Sciences de l'Information (EBSI), da Université de Montréal – Canadá. A temática versa sobre Informação,  Memória, Cultura e Patrimônio Digital. Tem o objetivo de apresentar reflexões  sobre os desafios de salvaguarda e acesso ao patrimônio, em meio digital, com ênfase nas questões culturais e políticas que envolvem a temática. Toma como elemento inicial de reflexão o documento: “Carta da  UNESCO sobre a Preservação do Patrimônio Digital” e sobre a “Memória do Mundo”, amplamente divulgado na Internet, e que tem estimulado os diferentes países membros e instituições ao estabelecimento de políticas, estratégias, ações, programas, padrões, diretrizes e metodologias que assegurem a preservação e o acesso à memória e ao patrimônio mundial em ambiente virtual. 

