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Introdução 

O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) 

é parte da Escola de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. Criado em 

1973, tem o objetivo de abrigar conjuntos documentais relevantes para a história recente 

do país, desenvolver pesquisas históricas e promover cursos de graduação e pós-

graduação. Dentre estes conjuntos documentais, podem-se distinguir aqueles doados por 

importantes personalidades da história brasileira contemporânea e aqueles que são fruto 

de atividades de pesquisas do próprio CPDOC, como entrevistas, dossiês e dicionários 

de verbetes. Os conjuntos documentais são organizados em sistemas, com 

características próprias, como detalhado a seguir: 

 Arquivos pessoais, doados ao CPDOC como parte do espólio de personalidades 

públicas, constituem, atualmente, o mais importante acervo de arquivos pessoais 

de homens públicos do país, integrado por aproximadamente 200 fundos, 

totalizando cerca de 1,8 milhão de documentos, entre textos, imagens e vídeos. 

 Programa de História Oral do CPDOC, que desde 1975 vem produzindo um 

acervo de depoimentos (em áudio e vídeo) de importância reconhecida tanto no 

Brasil como no exterior. No total são cerca de 1.000 entrevistas, correspondendo 

a mais de 5 mil horas de gravação, estando metade delas abertas à consulta na 

web. 
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 Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro (DHBB). Começou a ser 

desenvolvido no CPDOC-FGV em 1974 e gerou uma primeira versão impressa 

em quatro volumes com 4.493 verbetes sobre conceitos da História 

Contemporânea Brasileira. Lançada em 2001, a segunda edição do DHBB em 

formato de CD-ROM atualizou os verbetes existentes e incluiu novos, atingindo 

um total de 6.620 entradas. A versão atual, lançada em 2010 na web, 

compreende 7.553 verbetes, sendo 6.584 de natureza biográfica e 969 verbetes 

temáticos, relativos a instituições, eventos e conceitos de interesse para a história 

do Brasil pós-1930.  

Em 2008 o CPDOC iniciou um amplo projeto de digitalização1 do seu acervo, ainda em 

curso. Em 2010 o acervo digitalizado continha a conversão de mais de 300 mil 

documentos textuais, 65 rolos em película, 106 fitas (VHS, Beta e U-MATIC), 350 

discos, 187 fitas cassete, 85 fitas rolo e cerca de 32.000 fotografias2 do acervo de 

Arquivos Pessoais. Além disso, foram digitalizadas 5.000 horas de entrevistas do 

Programa de História Oral, estando toda esta documentação disponível para consulta no 

CPDOC3. Ao final do projeto, conta-se com cerca de 80.000 fotografias digitalizadas 

disponíveis para consulta através da web, dando conta de praticamente todo o acervo de 

imagens doado até 2010 para o Centro. Além disso, todos os verbetes do DHBB se 

encontram em formato digital. 

A característica comum aos acervos reside no fato de conterem documentos em mídias 

diversificadas, como texto manuscrito, texto em formato digital, áudio com e sem 

transcrições, imagens e vídeos com e sem legendas, caracterizando a multimodalidade 

midiática que apresenta difícil tratamento para fins de recuperação, e a publicização 

destes acervos vem sendo realizada através de interfaces e processos distintos, apesar de 

serem abrigados por uma única instituição e poderem ser acessados através do mesmo 

portal. 

Em 2008, foi criada na FGV a Escola de Matemática Aplicada (EMAp), tendo como 

missão atuar na aquisição e repasse do conhecimento científico e tecnológico de base 

matemática para utilização nas áreas de interesse da FGV e parceiros. Em contato inicial 

                                                           
1 O projeto foi financiado pelo Banco Santander e teve a duração de dois anos. 
2 As fotografias foram digitalizadas em dois formatos. Em TIFF (alta resolução) e em JPEG (baixa 

resolução para disponibilização na web). Neste projeto focamos a digitalização de álbuns fotográficos, 

visto que a maior parte do acervo de fotografias avulsas já havia sido digitalizado anteriormente. 
3 Parte desta documentação pode ser acessada diretamente através do portal do CPDOC em 

http://www.fgv.br/cpdoc. 



com o CPDOC, propôs-se uma parceria para aplicação das técnicas de recuperação de 

informação desenvolvidas no escopo da Matemática Aplicada para uso no CPDOC. A 

partir deste contato, foi realizado um diagnóstico nos sistemas de informação do 

CPDOC que apontava, de maneira geral, para a necessidade de maior integração entre 

os sistemas e melhoria na descrição dos dados e nas interfaces de acesso.  Estes 

motivadores levaram à criação de projetos de parceria que, em termos gerais, buscam 

melhorar a integração e gestão dos sistemas de informação, e acesso externo aos 

acervos, aumentando a visibilidade dos arquivos salvaguardados e das produções 

intelectuais desenvolvidas para a sociedade.  

Neste artigo descreve-se o projeto do portal semântico do CPDOC que, por suas 

características, se apresenta como decorrência natural de dezenas de outros projetos, a 

começar pela digitalização do acervo. Este projeto almeja possibilitar buscas temáticas 

integradas por conceitos e categorias de conceitos – como pessoas, acontecimentos e 

locais – através de todos os sistemas/acervos atuais. Para tanto, estão sendo realizadas 

iniciativas que envolvem o tratamento dos acervos multimidiáticos, a construção de 

ontologias de descrição e de domínio, a estruturação de uma base de dados comum no 

formato triplestore e uma interface única para apresentação aos usuários, o que 

constituirá o chamado “Portal Semântico do CPDOC”. Estes conceitos serão 

apresentados nas seções a seguir. 

O problema 

O principal problema a ser enfrentado se caracteriza pelo tratamento integrado de bases 

heterogêneas e em formatos multimídia. No âmbito do projeto, almeja-se uma interface 

única e um padrão unificado de metadados para descrição dos inúmeros itens dos 

diversos acervos. Para tanto, é necessário que sejam realizadas as seguintes ações: 

 Unificação dos padrões de descrição de documentos; 

 Migração dos padrões de descrição para formatos padronizados e utilizados no 

escopo da web semântica (Dublin Core4, Bibliographic Ontology5, FOAF6, 

                                                           
4 http://dublincore.org/ 
5 http://bibliontology.com/ 
6 http://www.foaf-project.org/ 



dentre outros), e que sejam compatíveis com os padrões de descrição 

arquivística (NOBRADE7, ISAAR(CPF)8, ISAD(G)9); 

 Criação de Modelos Conceituais de História Contemporânea (Ontologias10) para 

descrição do conteúdo dos documentos; 

 Classificação dos documentos segundo os campos dos padrões de descrição 

adotados, e utilizando os conceitos desenvolvidos nas Ontologias de História 

Contemporânea; 

 Classificação das fotografias através da digitalização e processamento de 

legendas, e através de técnicas de reconhecimento de faces e de personagens; 

 Migração dos acervos para uma nova base de dados em formato “Triple Store11”, 

ou seja, um banco de dados próprio para armazenamento de dados no formato 

RDF; 

 Interligação interna e externa dos itens dos acervos através de identificadores 

únicos, preferencialmente acessíveis via hipertexto (URIs e URLs12); 

 Criação de interfaces de pesquisa no acervo através da tecnologia SPARQL13. 

A solução proposta 

Os problemas propostos são amplos e seria contraproducente buscar resolvê-los através 

de uma única iniciativa, que assumiria proporções e custo proibitivos. Optou-se por 

segmentar o projeto geral de portal semântico em uma série de iniciativas 

independentes, porém coordenadas, de preparação dos acervos e sistemas para a 

migração. Estas iniciativas são descritas a seguir: 

Projeto MIST – Imagens: O projeto MIST – Imagens tem como objetivo otimizar os 

processos de gestão do acervo fotográfico do CPDOC, a partir de técnicas de 

reconhecimento de faces e de personagens. Foi a vertente inicial do projeto MIST 

(Mineração de Imagens, Sons e Textos). Como resultado, foram desenvolvidos 

                                                           
7 http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/nobrade.pdf 
8 http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/isaar_cpf.pdf 
9 http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/isad_g_2001.pdf 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_%28information_science%29 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Triplestore 
12 http://pt.wikipedia.org/wiki/URI 
13 http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 



aplicativos para tratar os fundos organizados com legendas, realizando a detecção de 

faces e a combinação destas com as legendas já produzidas. Além disso, atende à 

demanda do CPDOC de disponibilizar ao público de maneira mais amigável a 

localização dos personagens em cada fotografia de nosso acervo. 

Projeto MIST – Som: O projeto MIST-Som tem como objetivo produzir transcrições 

automáticas de voz em língua portuguesa, a serem utilizadas pelo o programa de história 

oral do CPDOC no tratamento de seus acervos. O material utilizado é constituído de 

entrevistas transcritas, entrevistas gravadas – arquivo de áudio, transcrições das 

entrevistas – arquivo de texto, entrevistas sem transcrição, entrevistas gravadas – 

arquivo de áudio, Sumário das entrevistas – arquivo de texto. 

No ano de 2010, buscou-se atingir a meta parcial de alinhamento som-texto para o 

subconjunto do acervo de entrevistas transcritas manualmente. O alinhamento som-

texto consiste na indicação, no arquivo de áudio, do trecho onde foi pronunciada cada 

palavra anotada na transcrição. O alinhamento permite obter aplicações interessantes 

como a visualização do texto transcrito ao mesmo tempo em que ouvimos a entrevista, 

ou ainda, permite ouvir o trecho de áudio da entrevista onde foi dita uma frase ou 

palavra específica. 

Para tanto, foram experimentados diversos pacotes computacionais, em geral, bastante 

complexos e sofisticados. Foram treinados modelos acústicos de baixa complexidade, 

que, entretanto, possibilitaram um alinhamento som-texto de boa qualidade. Para a 

execução do alinhamento de todo o subconjunto transcrito do acervo é necessário o 

processamento do texto das transcrições da base do CPDOC. 

Os programas de computador necessários para a execução do processamento automático 

de texto estão em processo avançado de implementação, este seria o caminho natural de 

continuidade do projeto. Terminada a fase de implementação desses programas, será 

possível fazer o alinhamento de todo o acervo de entrevistas transcritas do CPDOC. 

O alinhamento de texto e áudio foi alcançado em 2010. Os objetivos seguintes a serem 

alcançados pelo projeto são a segmentação por interlocutor das entrevistas e a 

segmentação do arquivo de áudio em “fala do entrevistador” e “fala do entrevistado”. 

Além disso, busca-se a segmentação por “travessão”, reconhecimento do timbre de voz 

e indexação de textos não transcritos através da transcrição apenas das perguntas do 

entrevistador. 



Projeto MIST – Textos: O termo composto “mineração de textos” refere-se ao processo 

de obtenção de informações a partir de documentos não estruturados, ou semi-

estruturados, muitas vezes constando de registros em linguagem natural. A vertente do 

projeto MIST – Textos é, na verdade, um conjunto de iniciativas de processamento de 

linguagem natural para oferecer, entre outras coisas, Suporte aos projetos MIST – 

Imagens e MIST – Som; Coleta de possíveis descritores (termos freqüentes encontrados 

em legendas de fotos, em documentos, e em transcrições de entrevistas) que poderão ser 

incorporados ao DHBB ou ao conjunto de descritores autorizados;  Indexação semi-

automática de documentos e  Suporte na estruturação do Portal Semântico do CPDOC 

Projeto de “Wikificação” do DHBB: Foi engendrada para promover uma maior 

interligação das bases de dados internas do CPDOC com as externas, com benefícios no 

sentido de aumento da publicização e estruturação de redes sociais de colaboração para 

contribuições e eventuais correções para o acervo. Está sendo implementada através de 

uma ferramenta open source de Wiki Semântico, e nesta wiki estão sendo cadastrados 

verbetes do DHBB para demonstrar as possíveis funcionalidades do ambiente. 

A ferramenta escolhida (Media Wiki com extensões semânticas) é um software open 

source, colaborativo para edição e disponibilização de artigos, com possibilidade de 

customizações – layout, extensões e recursos.  

Em se concretizando a migração do DHBB para este formato, será possível a anotação 

semântica de todos os verbetes com categorias e subcategorias, o que otimizará 

enormemente as buscas. Além disso, será realizada a interligação hipertextual de todos 

os verbetes, além de ligação com bases de dados externas, como a própria Wikipedia. 

Por suas características, esta nova “encarnação” do DHBB é candidata a oferecer uma 

porta de entrada para os outros acervos, uma vez que – desejavelmente – todos os 

conceitos relevantes para a História Contemporânea brasileira devem estar presentes, ou 

“dicionarizados”. 

Para alimentar o DHBB em formato Media Wiki, será necessário o desenvolvimento de 

modelos conceituais (ontologias), como anteriormente citado. Para tanto, serão 

realizadas as seguintes tarefas: 

 Análise de domínio (estrutura dos verbetes, padrões existentes, escolha das 

categorias e propriedades mais adequadas); 



 Seleção dos Padrões de Descrição (namespaces: pequenas ontologias 

padronizadas para descrição de características de pessoas, cargos políticos, etc.); 

 Criação de Padrões de Descrição para aqueles domínios que ainda não foram 

mapeados a contento; 

 Seleção das extensões mais adequadas para instalação e uso na Semantic Wiki, 

visando potencializar as buscas; 

 Pesquisa de soluções para importação de conteúdo; 

 Definição de templates para formulários;  

 Solução para automação de processos (anotação semântica); 

 Customização de saídas (facet search, browsing, formated queries) 

Além do potencial de provimento de uma interface de navegação que se constituirá em 

uma das entradas do Portal, este projeto ainda apresenta um subproduto que é a geração 

de conhecimento e padrões de descrição pelo CPDOC, com impactos nas comunidades 

de historiadores e de arquivologia. 

Projeto de Revisão dos Descritores de Sistemas: O controle de autoridades ou seja, de 

termos preferenciais e não preferenciais para descrição dos acervos do CPDOC é realizado hoje 

através de uma enorme lista de descritores, que contém, entre outras coisas, instâncias de 

pessoas, entidades, processos, eventos, locais e atributos. Entretanto, esta lista não 

apresenta nenhuma hierarquia ou categorização de seus conceitos, estando estruturada 

apenas como uma grande lista de vocabulário controlado, ou glossário.  

No momento, se está trabalhando na adaptação desta lista para a forma de um tesauro, o 

que permitirá a segmentação de descritores por tipos categoriais, facilitando a 

organização de informação e a indexação. No futuro, este instrumento pode e deve 

evoluir para a criação de um tesauro “CPDOC” de história contemporânea, a ser 

integrado ao DHBB. Este produto seria de grande valia para a comunidade de 

pesquisadores da área, e comporia a solução do Portal Semântico do CPDOC. 

A culminação de Esforços: O portal semântico toma forma 

Todos estes projetos são fins em si, com utilidade e potencial de melhorias imediatas 

para os sistemas como se encontram atualmente. Mas também fazem parte das ações 



detalhadas acima, na medida em que auxiliarão nos processos de construção de modelos 

conceituais para descrição de mídias e de conteúdos.  

A culminação dos projetos descritos acima descritos, como foi apresentado, é o embrião 

do Portal Semântico do CPDOC. Esta compreende uma solução de migração dos 

acervos para um sistema único, com tecnologias abertas e preconizadas pelo W3C – o 

grupo de trabalho que realiza a gestão dos padrões da web – e passível de ser integrado 

semanticamente às grandes bases mundiais. A proposta de Portal encerra uma solução 

que proporcionará: 

 Acesso unificado aos acervos dos sistemas; 

 Navegação e busca pautada por conceitos, independente de mídias e de sistemas; 

 Buscas transversais entre sistemas (DHBB, Arquivos Pessoais, PHO, etc.); 

 Interligação dos acervos através de conceitos comuns; 

 Padrões únicos de descrição de itens entre os sistemas; 

 Padrões de descrição adotados mundialmente, permitindo a interoperabilidade e 

interligação com sistemas e acervos externos; 

 Integração com os repositórios da web (Linked Data / Linked Open Data14) 

através da utilização de uma base de dados em padrão RDF triplestore; 

 Conceitos relevantes estruturados sob a forma de verbetes, com nome e endereço 

únicos, preferencialmente sob a forma de URIs; 

  Maior visibilidade do acervo sob a ótica dos mecanismos de busca; 

  Possibilidades aumentadas de integração dos acervos como objetos 

educacionais; 

 Possibilidade de integração com a Biblioteca Digital da FGV; 

Dentre outros aspectos. A FIG.1. A seguir exemplifica o esquema do Portal Semântico 

com os processos de conversão de bases: 

                                                           
14 http://linkeddata.org/ 



 

Conclusão 

Este artigo apresenta o panorama de um projeto que se encontra em plena execução, 

tendo sido iniciado em 2010 e com previsão de término para o final de 2012. Envolve 

uma série de iniciativas que estão sendo desenvolvidas em paralelo, com um horizonte 

de unificação, materializada na conjuminação de diversos outros projetos 

independentes, como foi apresentado. Constitui um projeto representativo de 

recuperação de informações multimodal porque lida com documentos em formatos 

diversificados, como áudio, vídeo, imagens, textos e modelos conceituais. Além disso, 

incorpora tecnologias e instrumentos oriundos do ferramental da web semântica, como 

triplestores RDF e ontologias. O produto final, acredita-se aumentará enormemente a 

publicização e acesso dos acervos e sistemas mantidos pelo CPDOC, contribuindo para 

seu melhor uso pela sociedade em geral. 


