Mapeamento de novas funcionalidades e tecnologias para
gestão logística de objetos musealizados

Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Informação e Comunicação
Laboratório de Políticas Públicas Participativas

Ministério da Cultura – MinC
Secretaria do Audiovisual - SAv
Coordenação de Novas Mídias

Projeto: Laboratório de Políticas Públicas Participativas: Foco em
Acervos Digitais
Junho/2017

Responsável pelo relatório

_______________________________
Prof. Dr. Dalton Lopes Martins
Coordenador do Laboratório de Políticas Públicas Participativas

SUMÁRIO
1.

Introdução ........................................................................................................................ 3

2.

Telas do Protótipo Acervo ............................................................................................. 6

3.

Protótipos das Telas Elaborados pela Equipe de Design ...................................... 13

4.

Conclusão ...................................................................................................................... 20

2

1. Introdução
O relatório a seguir é desenvolvido a partir da demanda recorrente do termo
aditivo da parceria com o Ministério da Cultura que busca avançar no projeto
Tainacan ações no âmbito da gestão de objetos musealizados. De modo a
desenvolver tais ações, firmou-se o termo de cooperação técnica entre o Ibram
e a Universidade Federal de Goiás, com o objetivo de apoiar o mapeamento
para a customização de funcionalidades de gestão logística de objetos
musealizados, para a realização do presente termo aditivo.
Assim, visando contemplar as novas demandas, o Tainacan+Museu é uma
plataforma de inventário, gestão e difusão digital, desenvolvida para atender às
instituições de memória que preservam acervos museológicos e surge como
uma vertente do sistema para repositórios digitais Tainacan, que como
mencionado, vinha sendo desenvolvido por meio de outra iniciativa fruto da
parceria entre a UFG e o Ministério da Cultura também liderada e executada
pelo L3P.
Um dos aspectos que constituíram uma base sólida para a consolidação da
iniciativa Tainacan+Museu é um conjunto de características do Tainacan que o
tornaram adequado para adoção que são:
• Desenvolvido em software livre.
• Fácil customização para atender a diversidade dos acervos.
• Atende as normativas do Inventário Nacional dos Bens Culturais
Musealizados (INBCM).
• Versatilidade na recuperação da informação.
• Possibilidade de integração em rede.
A estrutura prevista para o Tainacan+Museu é composta pelos módulos
Inventário, Gestão e Difusão. O módulo de Inventário é responsável pela coleta
de informações para identificação do bem de caráter museológico, o de gestão
será responsável pelo gerenciamento de informações do bem como:
movimentação, empréstimo, exposição, restauração e conservação e, por fim,
o módulo de Difusão, que será responsável por difundir as informações dos
acervos disponibilizados em rede.
Dentre os três citados acima, o módulo de Inventário se encontra em fase
de implementação e já passou por algumas experimentações supervisionadas
em museus. A Figura 1 exibe a página inicial do Tainacan+Museu.
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Figura 1: Tela inicial do Tainacan+Museu.

O Tainacan+Museu prevê um conjunto de funcionalidades voltadas ao fluxo
de trabalho característico de um museu, sendo elas:
•

•
•
•
•
•
•
•

Cadastro de Bens Museológicos Permanentes e Temporários: registrar
as informações de um determinado bem permanente (de propriedade do
museu) e temporário (guarda provisória: empréstimo e fiel depositário).
Cadastro de Conjuntos: permite registrar o agrupamento de bens
individuais que possuam alguma ligação.
Cadastro de Coleções: permite registrar o agrupamento de bens
individuais e conjuntos que possuam alguma ligação.
Cadastro de Movimentações: permite registrar as alterações de
localização internas e externas do bem.
Cadastro de Conservação/Restauração: permite registrar as avaliações
do estado de conservação e de restauração de um bem.
Cadastro de Empréstimos: permite o registro de empréstimos, entrada e
saída, de bens do acervo.
Cadastro de Exposição: permite o registro de exposições realizadas na
instituição.
Exportar informações para INBCM: permite exportar os dados dos bens
para declaração no Inventário Nacional dos Bens Culturais
Musealizados (INBCM).

Todo esse conjunto de funcionalidades e seus respectivos comportamentos
foram repassados pelo IBRAM seguindo as suas necessidades e
regulamentações e, além disso, também foi utilizado para análise o protótipo do
sistema Acervo. O Acervo foi um protótipo desenvolvido pelo IBRAM em uma
iniciativa anterior ao firmamento da parceria com a UFG e possuía o mesmo
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objetivo e aplicação que o Tainacan+Museu. A Figura 2 apresenta a tela inicial
do sistema Acervo.

Figura 2: Página Inicial do sistema Acervo.

O sistema Acervo teve um papel importante como um instrumento
complementar de levantamento de requisitos e comportamentos específicos de
componentes que o Tainacan+Museu deveria implementar para suprir as
necessidades levantadas pelo IBRAM. O sistema Acervo tomou um papel
complementar dado o trabalho realizado pela equipe do IBRAM com a
elaboração de normas técnicas que descreviam cada comportamento e
requisito esperado pelo sistema e um cronograma de reuniões entre as equipes
do Tainacan+Museu e a equipe do IBRAM com o objetivo de alinhar tais
requisitos de acordo com recursos que já estão presentes no Tainacan.
O cronograma de reuniões mencionado teve bastante importância por
proporcionar um momento exclusivo de alinhamento dos requisitos
implementados no Tainacan+Museu entre as equipes do IBRAM e da UFG. A
cada reunião as funcionalidades eram analisadas e discutidas com
profundidade, com objetivo de atingir um grau de equilíbrio entre o requisito
demandado pela equipe do IBRAM e suas normativas e o tempo de
implementação ou ajuste previsto para execução levantando pela equipe
Tainacan+Museu. As reuniões também foram um momento importante para a
discussão e análise dos recursos já presentes na versão do Tainacan para
repositórios que poderiam ser ajustados para atender as demandas no
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Tainacan+Museu. Essa possiblidade de ajuste e customização de
funcionalidades possibilitou um ganho em termos de tempo e recursos no
desenvolvimento da atual versão do Tainacan+Museu.
Dessa forma, afim de exibir todo o cenário de evolução do processo de
desenvolvimento resultante da versão atual do Tainacan+Museu, nas próximas
seções serão apresentadas as telas principais do protótipo Acervo e as telas
produzidas pela equipe de design do Tainacan+Museu.
2. Telas do Protótipo Acervo
Nesta seção serão apresentadas as telas principais do sistema Acervo
produzido pelo IBRAM, que foi utilizado como protótipo para o levantamento e
análise de componentes e comportamentos específicos e relevantes para o
Tainacan+Museu. A Figura 3 exibe a página inicial do sistema com as opções
de acesso as suas principais funcionalidades.

Figura 3: Funcionalidade – Bens Museológicos – Tela de acesso as funcionalidades.

A tela inicial do sistema Acervo possui um menu superior com as
principais funcionalidades relacionadas a um museu, tais como cadastros de
bens museológicos, movimentações, empréstimos, exposições, entre outros.
Logo abaixo, existe uma listagem com números das ações já realizadas no
sistema como a quantidade de empréstimos, restaurações e conservações.
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No cadastro de um determinado bem museológico o usuário era
solicitado a preencher um formulário com um conjunto de metadados
específicos, como número de registro, outros números, entre outros
metadados. A Figura 4 exibe um exemplo deste tipo de formulário.

Figura 4: Formulário de cadastro de bem museológico no sistema Acervo.

Neste formulário podiam ser inseridas informações dos mais diversos
contextos ligados ao bem museológico tais como de cunho administrativo,
conservação, mídias relacionadas e histórico do objeto. A Figura 5 exibe um
exemplo da tela do sistema Acervo referente ao histórico do objeto.

Figura 5: Tela do sistema Acervo com o histórico do objeto.

7

Além do cadastro de bens museológicos o sistema permitia o cadastro
de conjuntos e coleções. Em ambos cadastros é possível relacionar os bens
museológicos contidos. A Figura 6 exibe formulário de cadastro de um
conjunto.

Figura 6: Formulário de cadastro de um conjunto de objetos no sistema Acervo.

O cadastro de coleções se diferenciava essencialmente do cadastro de
conjuntos devido a possibilidade de se adicionar além de bens, também
conjuntos de bens. A Figura 7 exibe o formulário de inserção de uma nova
coleção.

Figura 7: Formulário de cadastro de coleções no sistema Acervo.
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Além dos cadastros de bens, o sistema Acervo possui outros cadastros
acerca de atividades voltadas a manipulação de acervo de um museu, que são:
•

Cadastro de movimentações;

•

Cadastro de empréstimos (entrada e saída);

•

Cadastro de restaurações;

•

Cadastro de conservações;

•

Cadastro de exposições;

•

Cadastro de entidades.

Em seguida, serão apresentadas um conjunto de telas relacionadas a cada
um desses cadastros. Inicialmente será apresentada a tela de inserção de
uma nova movimentação (veja Figura 8) no sistema Acervo. Nesta tela são
inseridas informações como motivo da movimentação, objetos movimentados,
evento vinculado e outras.

Figura 8: Formulário de cadastro de uma movimentação no sistema Acervo.

Outro formulário presente no sistema Acervo é o cadastro de
empréstimo. No sistema Acervo existem dois tipos de empréstimos: entrada e
saída. A Figura 9 apresenta a tela de cadastro de um empréstimo do tipo
entrada.
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Figura 9: Formulário de cadastro de um empréstimo do tipo entrada.

A Figura 10 apresenta o cadastro de um empréstimo do tipo saída.
Neste cadastro devem ser inseridas informações como o comodatário,
situação, data de início prevista, data início realizada, entre outros campos.

Figura 10: Formulário de cadastro de um empréstimo do tipo saída no sistema Acervo.

O sistema Acervo também dispunha de um cadastro de restaurações.
Cada registro de restauração possuía um número de registro, tipo de
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intervenção, um estado de conservação pré-restauração, a possibilidade de
adicionar um conjunto de restauradores entre outras informações. A Figura 11
apresenta um fragmento do cadastro de uma restauração.

Figura 11: Formulário de cadastro de uma restauração no sistema Acervo.

Além dos cadastros citados acima era possível cadastrar exposições e
relacionar objetos as exposições cadastradas. Cada registro de exposição
possui um conjunto de metadados:
•
•
•
•

Nome, descrição e local;
Datas previstas para início e fim;
Objetos expostos;
Um registro de movimentação relacionado.
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Figura 12: Formulário de cadastro de uma exposição no sistema Acervo.

Por fim, o cadastro de entidades (veja a Figura 13) que permite o
cadastro de entidades relacionadas ao museu como uma pessoa, família e
entidade coletiva. Tais entidades podem ser relacionadas a um bem
museológico em diversos contextos dentro do sistema, como um autor, que é
tido como uma entidade do tipo pessoa.

Figura 13: Formulário de cadastro de Entidades no sistema Acervo.
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3. Protótipos das Telas Elaborados pela Equipe de Design
Nesta seção será apresentado um conjunto de protótipos de tela produzidos
pela equipe de design para atender as necessidades do Tainacan+Museu, que
são:
•
•
•
•

Histórico do Item;
Página de Edição do Item;
Menu do Item;
Metadado Composto com Cardinalidade Múltipla;

No Histórico do Item são registrados todos os eventos relacionados a um
item no Tainacan+Museu. Tais eventos podem ser desde as ações de
criar/editar/remover um comentário ou algum metadado, entre outras ações.

Figura 14: Histórico do Item.
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Um mecanismo oriundo do Tainacan que foi herdado para o
Tainacan+Museu é a verificação de eventos. Tal verificação permite a
validação por meio da confirmação do evento por parte dos gestores da
coleção que devem aprovar ou não o evento realizado (veja a Figura 15). No
contexto dos museus do IBRAM tal mecanismo pode ser utilizado como um
histórico de todas as alterações realizadas no registro de um bem museológico.

Figura 15: Histórico do Item – Verificação do evento.

A tela de edição (veja a Figura 16) do item permite ao usuário editar o
valor de cada campo de metadado presente no registro do bem. Os metadados
são organizados em abas, onde o usuário pode navegar por cada uma delas e
realizar as alterações necessárias sendo este tipo de organização interessante
no caso de um registro que possua uma grande quantidade de metadados.
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Nesta tela existe uma coluna a direita onde pode ser inserido um conjunto de
anexos e uma miniatura relacionados ao bem.

Figura 16: Edição de um item com anexos e miniatura.

Outro recurso implementado para o Tainacan+Museu foi o metadado
composto, que é um metadado composto por um conjunto de submetadados,
como o metadado “Autor” exibido na Figura 17 é formado pelos submetadados
“Nome” e “Pseudônimo”. Além disso o metadado “Autor” possui cardinalidade
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múltipla o que permite a inserção de mais de um bloco de informações
contendo os submetadados.

Figura 17: Formulário de Edição do Item com metadado de cardinalidade múltipla.

Buscando melhorar a usabilidade do usuário em uma coleção no
Tainacan+Museu foi implementado o menu do item que concentra todas as
ações relacionadas a um item (veja a Figura 18). No âmbito do
Tainacan+Museu tais ações serão restritas ao contexto de um museu como
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impressão do item, edição e visualização do seus metadados, e a exclusão do
registro do bem.

Figura 18: Opções do menu do item em uma coleção do Tainacan+Museu.

Para um melhoramento da usabilidade durante a navegação pela
interface do Tainacan+Museu o cabeçalho das páginas foi retirado. Essa
característica foi implementada como funcionalidade que pode ser ativada ou
desativada. A Figura 19 exibe uma página da coleção de bem permanente com
o cabeçalho desativado.
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Figura 19: Tela inicial de uma coleção do Tainacan+Museu sem cabeçalho.

A busca no metadado de relacionamento obteve avanços acerca dos
critérios utilizados como a possibilidade da pesquisa em metadados da
categoria selecionada no metadado de relacionamento. Um exemplo disso é o
metadado de relacionamento “Ganhadores do Prêmio Nobel” (veja a Figura 20)
que permite a pesquisa de itens a serem relacionados pelos campos “autor” e
“pseudônimo”, onde tais campos são metadados da categoria configurada no
metadado de relacionamento. Dessa forma o usuário pode pesquisar os itens
por um campo específico.
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Figura 20: Campo de busca avançada em metadado de relacionamento considerando critérios
específicos.

Após ser realizada a pesquisa de um ou mais itens e adicioná-los ao
metadados de relacionamento é gerada uma lista semelhante à Figura 21.
Nesta lista é possível remover os itens já adicionados por meio do ícone em
forma de lixeira ou adicionar novos itens clicando sobre o botão “Adicionar”,
que irá expandir o campo de busca novamente.
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Figura 21: Listagem dos itens já relacionados no metadado de relacionamento.

4. Conclusão
Tendo em vista os novos aspectos e formas de sociabilização e difusão de
conteúdos que tem se experimentado com a cultura digital, pensar novas
práticas curatoriais pode ser entendida até mesmo como uma necessidade
estratégica. Entendendo os novos meios de gerir e difundir acervos, a causa
motivadora para o desenvolvimento deste trabalho foi a percepção da
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necessidade de incluir em projetos que já vinham sendo desenvolvidos
aspectos relacionados a pesquisas de gestão de objetos musealizados.
Pensando novas possibilidades para esta gestão a partir do contexto da
cultura digital, surge o Tainacan+Museu que prevê um conjunto de
funcionalidades voltadas ao fluxo de trabalho característico de um museu.
Considerando ainda o desenvolvimento da plataforma, foi utilizado o Sistema
Acervo (produzido pelo Ibram) como protótipo para o levantamento e análise de
componentes e comportamentos específicos e relevantes para o
Tainacan+Museu, além do desenvolvimento de protótipos de tela produzidos
de modo a atender as demandas existentes.
Desse modo, o Tainacan+Museu é uma plataforma de inventário, gestão e
difusão digital desenvolvida em software livre que tem como objetivo atender
instituições de memória que preservam acervos museológicos, que possibilita
vislumbrar e alcançar as novas práticas de curadoria.
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