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Introdução

O processo de desenvolvimento do mapeamento, customizações e formação com
foco na área de museus e objetos musealizados abriu uma nova frente de atuação
para o projeto Tainacan, ampliando o potencial de entendimento de novas
funcionalidades de gestão que são fundamentais para a produção de uma política
integrada de acervos digitais que atenda a todas as dimensões informacionais
necessárias para sua ampla apropriação pelos atores do setor.
Avaliamos os resultados em duas dimensões:
1. A formação

A formação organizada em 3 módulos, sendo dois deles de aspectos conceituais e
teóricos e um voltado para uso prático do Tainacan, foi uma primeira aproximação mais
intensa do público de gestores e estudiosos do campo dos Museus. A formação foi um
espaço de intensa troca, facilitando o compartilhamento de conceitos do projeto Tainacan,
tais como redes sociais, cultura digital, inteligência coletiva, inteligência de redes e
participação social, e também um campo de maior entendimento das necessidades dos
museus e dos museólogos.
Percebeu-se, de maneira geral, uma boa aceitação dos conceitos na perspectiva da
cultura digital, entendendo que a chegada da participação social e das mídias sociais ainda
é um tema novo para os museus e os profissionais da área não receberam formação em
seus cursos de graduação sobre esses novos aspectos comunicacionais. Isso, sem
dúvida, causa dificuldades de incorporação dos conceitos e experiências nas suas práticas
profissionais, apesar do interesse despertado e da motivação que aparentemente se
percebeu nos participantes.
Vale ressaltar que, a partir dessa constatação acima, a criação de cursos de
formação, que contemple módulos conceituais e experimentais se faz necessário para o
setor. Em caso do desejo de ampliação do projeto Tainacan para os museus federais por
meio de ampliação de parceria com o Ibram, recomenda-se a formação, museu a museu,
dos profissionais que serão incorporados na estratégia, reforçando e empoderando seu
papel protagonista na gestão e construção dos acervos digitais em rede.

2. O Tainacan Museus
O software Tainacan, por meio da aproximação com o Ibram através do presente
projeto, pode incorporar vários aspectos descritos nos produtos anteriores de gestão de
objetos musealizados. Por conta da posição na política cultural do Ibram, o projeto se
beneficia da inteligência de processos de gestão que vem se acumulando por décadas na
pesquisa e gestão museológica brasileira.

Avaliação
Vale ressaltar que, até o presente projeto, o Ibram ainda não tinha implementado
funcionalidades de gestão em nenhum software anterior. Isso coloca o projeto Tainacan
como uma oferta potencialmente muito qualificada para o campo museológico, tendo a
oportunidade de incorporar a inteligência de gestão do Ibram em um software que também
disponibiliza acervos em rede e amplia o potencial de alcance dos objetos musealizados
de seu público em potencial.

Por fim, entende-se que o presente projeto trouxe significativas contribuições para a
concepção de uma política nacional de acervos digitais, ampliando a área de atuação
anteriormente experimentada e trazendo novas funcionalidades que possam atender a um
público maior do setor cultural. Recomenda-se, a partir dessa experiência, ampliar
parcerias com novas culturais, como as bibliotecas, cinematecas e o patrimônio cultural de
forma ampliada.
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