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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades realizadas para a 

composição do segundo produto do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para 
a Organização de Acervos em Rede e Gestão da Informação do Inventário 
Nacional de Referências Culturais - INRC realizado no âmbito do Instituto do 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) e o Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT).  O relatório abrange os processos de trabalho, as 

metodologias utilizadas e os resultados obtidos, contemplando o período entre abril e 

maio de 2020, resultando assim na entrega do Produto 02- Consolidação de 
diretrizes para a proposta de ferramenta/solução tecnológica.  

	

2. METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

Ao longo do relatório serão apresentados os resultados obtidos em oito 

diferentes etapas: 1) Perguntas introdutórias: agentes, papéis, fases e documentos; 

2) Definição de categorias de informação; 3) Análise categórica de fluxo informacional; 

4) Análise de fases e papéis; 5) Análise dos documentos; 6) Revisão e 

aprofundamento; e 7) Análise síntese final de requisitos. 

A imagem a seguir representa essas etapas e sua ordem de execução. 

 
A descrição dos métodos específicos utilizados em cada uma das etapas, as 

análises, as informações coletadas e a apresentação dos resultados obtidos nas 
análises serão apresentadas nas seções a seguir.  
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3. QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE REQUISITOS: PERGUNTAS 
INTRODUTÓRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES, PAPÉIS, FASES E 
DOCUMENTOS 

A presente etapa teve como objetivo identificar as principais entidades 

relacionadas a agentes que devem estar envolvidos no processo de inventário, quais 

papéis que estes agentes devem desempenhar, as fases que devem ser levadas em 

consideração no processo de inventário, e por fim os documentos oficiais que devem 

compor o processo. Para identificar esses elementos foram elaboradas as questões a 

seguir: 

Questões iniciais para levantamento de requisitos 

O objetivo desta etapa é levantar as principais entidades relacionadas a: 

1. agentes que devem estar envolvidos no processo:	
a. Idealmente, como vocês enxergam a atuação das pessoas envolvidas na 

produção do INRC? Que outros atores poderiam ser envolvidos?	
2. os papéis que esses agentes devem desempenhar:	

a. Qual o papel que o IPHAN deve ter no processo? Qual o papel que a 
comunidade deve ter no processo? Qual seria o papel de cada um dos atores 
nesse novo fluxo?	

3. as fases que devem ser levadas em consideração no processo de inventário:	
a. Que fases, etapas e processos podem ser visualizados para um novo fluxo de 

produção do INRC?	
4. os documentos oficiais que precisam compor o processo.	

a. Qual o papel e a exigência de documentos “oficiais”?	

 

As perguntas foram enviadas no dia 02 de abril por e-mail para a equipe do 

IPHAN, sendo amplamente discutidas na reunião por videoconferência que ocorreu 

no dia 07 de abril. Após a reunião, a equipe IPHAN criou um documento com base 

nas perguntas, e dessa forma registrou detalhadamente suas respostas e 

observações no documento compartilhado1, segue abaixo o conteúdo do documento. 

Respostas- Questões iniciais para levantamento de requisitos 

1. Idealmente, como vocês enxergam a atuação das pessoas envolvidas na 
produção do INRC? 

    a. Qual o papel que o IPHAN deve ter no processo? 

																																																													
1	O	documento	com	as	resposta	e	observações	da	equipe	IPHAN	pode	ser	acessado	por	meio	deste	
link:https://docs.google.com/document/d/167_mRCbFzdQ3zP4rt_mGpmW8l87ZLO-
_PeM2fzfnccE/edit?usp=sharing	
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• mediar o acordo prévio sobre a função / objetivo inicial do inventário, caso a caso; 
• induzir processos, com a mobilização e articulação de atores de interesse, 
• fomentar e promover processos de identificação, inclusive com aplicação de 

recursos; 
• coordenar atividades, quando a ação é voltada para alguma finalidade institucional 

previamente estabelecida; 
• prestar esclarecimentos sobre a política de patrimônio e os limites da atuação do 

IPHAN no âmbito da ação de identificação; 
• desempenhar a atuação conforme estabelecido no acordo inicial do processo; 
• participar de momentos de diálogo e participação que venham a ocorrer no 

desenvolvimento da ação; 
• esclarecer e auxiliar as comunidades no aparato administrativo e jurídico que 

envolva a gestão do processo; 
• divulgar e dar visibilidade para a ação nos meios institucionais disponíveis; 
• facilitar a interlocução com gestores de políticas públicas; 
• disponibilizar e apoiar o uso de instrumentos técnicos que sejam da alçada do 

patrimônio; 
• exercer a qualificação dos agentes envolvidos no que se relacionar ao escopo de 

trabalho do IPHAN; 
• promover o fluxo de informações entre os partícipes da ação, via sistema; 
• esclarecer sobre o uso do sistema; 
• Mais relativo ao sistema: gerir os perfis de acesso, validar informações (fluxos 

distribuídos entre área central e superintendências) 
• Manter, de forma segura e a mais aberta e pública possível, os dados sobre os 

inventários em servidores e organizadas em repositório digital. 

    b. Qual o papel que a comunidade deve ter no processo? 

• Relevante pensarmos nos vários papeis possíveis das comunidades: em 
comunidade não como informante, mas como possíveis pesquisadores; 

• instigar o início do trabalho; 
• definir os interesses e finalidades do processo; 
• definir quais serão os agentes envolvidos no processo e seus papéis; 
• definir os canais de diálogo e as formas de decisão; 
• coordenar o processo interno à comunidade nas várias instâncias necessárias; 
• atuar diretamente na condução do processo e uso do sistema; 
• validar as informações e resultados; 
• socializar o processo;	

 

    c. Qual o papel que os pesquisadores devem ter no processo? 

• durante um trabalho de mapeamento de interessados no INRC, chegamos aos 
perfis que são ou podem ser pesquisadores: instituições de ensino superior, 
instituições públicas das várias esferas (municipal, estadual, federal), 
organizações da sociedade civil (das comunidades detentoras, de outros perfis 
também, como pesquisadores) etc. 

Se externos às comunidades: 

• mediadores e facilitadores no processo; 
• tradutores, formadores e facilitadores no uso dos instrumentos técnicos, definidos 

para a ação; 
• realização de pesquisa, produção de informação e documentação, conforme for 

pactuado; 
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• auxiliar as comunidades no aparato administrativo e jurídico que envolva a gestão 
do processo; 

• apoiar as comunidades na difusão e socialização interna da ação e na validação 
das informações; 

• atuar de acordo com os canais de diálogo e decisão definidos em âmbito 
comunitário; 

• atender às formalidades requeridas pela gestão do processo; 

Se internos às comunidades: 

• representar a comunidade no processo; sendo um ente dos canais de diálogo e 
decisão definidos; 

• todas as outras coisas listadas pro externo 
• Pensar menos em “interno” e “externo” em relação às pessoas, mas sim aos tipos 

de conhecimento a serem acionados - os que são internos às dinâmicas 
culturais/sociais das comunidades e os que são relativos a saberes mais genéricos 
- oriundos de formação em academia, escola, outros contextos de fora da 
comunidade. 

    2. Que outros atores poderiam ser envolvidos? 

• entes/gestores públicos das várias esferas, organismos internacionais (agindo 
como gestores e/ou pesquisadores). Quando pesquisadores, desempenham os 
papéis elencados para o pesquisador externo; 

Como gestores: 

• induzir processos, com a mobilização e articulação de atores de interesse; 
• fomentar e promover processos de identificação, inclusive com aplicação de 

recursos; 
• coordenar atividades, quando a ação é voltada para alguma finalidade institucional 

previamente estabelecida; 
• prestar esclarecimentos sobre a política de patrimônio da esfera em questão; 
• desempenhar a atuação conforme estabelecido no acordo inicial do processo; 
• participar de momentos de diálogo e participação que venham a ocorrer no 

desenvolvimento da ação; 
• esclarecer e auxiliar as comunidades no aparato administrativo e jurídico que 

envolva a gestão do processo; 
• divulgar e dar visibilidade para a ação nos meios institucionais disponíveis; 
• facilitar a interlocução com gestores de políticas públicas; 
• disponibilizar e apoiar o uso de instrumentos técnicos que sejam da alçada do 

patrimônio; 
• exercer a qualificação dos agentes envolvidos no que se relacionar ao escopo de 

trabalho do órgão; 

3. Que fases, etapas e processos podem ser visualizados para um novo fluxo de 
produção do INRC? 

• Esclarecimentos iniciais em termo de consentimento livre, prévio e informado, com 
mapeamento de intenções; 

• Acordo (etapa inicial onde os atores envolvidos pactuarão os objetivos da ação, o 
alinhamento de expectativas, planejamento de trabalho e definição de resultados 
serem alcançados) 

• Definição sobre como se dará o processo no sistema (níveis de preenchimento, 
fluxo de trabalho e planejamento por etapas, com resultados esperados); 

• Acompanhamento de acordo com as etapas pactuadas; 
• Monitoramento da ação (com metas e indicadores) 
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• Validações  
• Devolutiva 

    4. Qual seria o papel de cada um dos atores nesse novo fluxo? 

ATIVIDADES2 PAPEIS Obs. 
Esclarecimentos iniciais 
(pode ser uma reunião, 
seminário, com troca de 
materiais e documentos) 

IPHAN (esclarecer a política, 
finalidades do instrumento) 
GRUPOS E COMUNIDADES 
(expor seus interesses, 
expectativas, exigências e 
condicionalidades) 
INSTITUIÇÕES (explicar suas 
formas de atuação, sua relação 
com o processo) 
  

Considerar que a ação 
pode ser proposta por 
um dos entes e levadas 
aos demais, que 
podem nem ter 
conhecimento da 
política de patrimônio, 
do instrumento e suas 
implicações. É um 
momento de 
apresentação de 
interesses inicial, que 
levará ao pré-
planejamento da ação. 

ACORDO 
(preferencialmente com 
reuniões presenciais) 
  
Se recomenda fazer uma 
reunião ampla com a 
comunidade 

TODOS (Formalização dos 
objetivos da ação, planejamento 
de trabalho resultados serem 
alcançados) 
  
  

O acordo poderá ser 
repactuado durante o 
processo, o que leva a 
novas atividades e 
planejamento e 
redirecionamentos no 
sistema. 

CAPACITAÇÃO INRC 
(Desde os embasamentos 
conceituais, 
procedimentos e definição 
sobre como se dará o 
processo no sistema 
(níveis de preenchimento, 
fluxo de trabalho e 
planejamento por etapas, 
com resultados 
esperados); 
  
(reuniões presenciais) 
  

IPHAN (realizar a capacitação) 
COMUNIDADES E GRUPOS 
(definir como querem operar) 
OUTROS AGENTES (definições 
a partir do posicionamento no 
trabalho) 

Entende-se atualmente 
que cabe ao IPHAN 
essa capacitação 
inicial, com a 
descentralização 
proporcionada pelo do 
sistema, pode-se 
entender que outros 
agentes possam 
realizar essa tarefa. 
Também ver se isso 
será necessário, visto 
que queremos que o 
uso seja livre. 

ACOMPANHAMENTO de 
acordo com as etapas 
pactuadas 
  
(se dá de forma presencial 
com realização de 
reuniões com equipes de 
trabalho ou apresentações 
às comunidades; e a 
distância com 
esclarecimento de 
dúvidas, revisão de 
materiais, etc.) 

PESQUISADORES – 
responsáveis por apresentar o 
cumprimento de etapas 
IPHAN – prestar 
esclarecimentos, aprovar 
resultados e produtos 
GRUPOS E COMUNIDADES – 
validar os resultados alcançados 

Quando for o caso de 
projetos institucionais 
ou que o IPHAN for um 
parceiro. Nesse caso, 
haveria o cumprimento 
de formalidades 
contratuais também, de 
fiscalização de 
execução, de 
aprovação de 
resultados parciais, etc. 

MONITORAMENTO IPHAN Não fazemos isso 
atualmente, mas o 
sistema pode nos dar 
ferramentas para fazê-
lo 

VALIDAÇÕES PESQUISADORES – organizar 
formas de apresentar os 
resultados e validar as 

Devem ocorrem ao 
longo do processo. O 
ideal é que cada etapa 

																																																													
2	Acima	da	tabela	no	documento	havia	a	seguinte	observação:	“Acho	que	as	coisas	elencadas	são	atividades	
ainda,	não	sei	se	já	podemos	considerar	um	fluxo.	”	



	 	 	
	

7	
	

informações produzidas junto às 
comunidades 
GRUPOS E COMUNIDADES – 
participar ativamente da 
aprovação e qualificação das 
informações, definir conteúdos 
de restrição e revisões 
necessárias. 

definida de trabalho 
conte com momentos 
de validações. 

DEVOLUTIVA PESQUISADORES – organizar 
formas de que o processo seja 
socializado nas comunidades 
GRUPOS E COMUNIDADES – 
se apropriar do processo 
IPHAN- encaminhamento 
institucionais, se for o caso 

É uma etapa de 
finalização, que 
corresponde à 
“entrega” dos 
resultados às 
comunidades e grupos 

	

5. Qual o papel e a exigência de documentos “oficiais”? 

• Acordo (deve haver um documento com a pactuação onde estarão definidos os 
objetivos da ação, o alinhamento de expectativas, planejamento de trabalho e 
definição de resultados serem alcançados) 

• Relatórios (conforme “pontos de controle” estabelecidos, pois são necessários à 
gestão do processo, especialmente quando houver recursos públicos) 

• Notas e pareceres técnicos (apreciação do desenvolvimento e cumprimento de 
etapas e finalidades da ação, de forma a atender as exigências jurídicas e 
administrativas envolvidas) 

• Acho que teríamos de ter um quadro com os resultados e produtos para cada 
finalidade estabelecida. 

• No que diz respeito à formalidade dos documentos, não se pode perder do 
horizonte seu caráter arquivístico. Contudo, é importante considerar em que 
momento da gestão da identificação esse caráter deverá ser mais preponderante. 

• Nos questionamos, contudo, se essas formalidades vigorarão para todos os tipos 
de preenchimento. Ou seja: um membro de determinada comunidade que acessa 
e preenche o sistema em sua plataforma na internet carecerá seguir, 
rigorosamente, as mesmas regras de preenchimento a que se submete um 
pesquisador acadêmico?	

• Considerando que as informações serão incorporadas aos acervos institucionais e, 
portanto, serão posteriormente alvo de consultas ou ações de divulgação, como se 
pretende operar a gestão de uso de imagens e direitos autorais?	

• Acreditamos que independente da exigência ou do papel dos documentos 
produzidos (se eles vão ser incorporados a processos administrativos, se serão 
utilizados apenas na difusão, se serão relatórios automáticos exportados pelo 
sistema, etc.), as informações e dados inseridos precisam seguir padrões e 
protocolos arquivísticos para sua validação no sistema (metadados específicos 
para cada tipo de documentação: fotográfica, audiovisual, cópias de documento 
textual, documentos assinados no sistema, etc.);	

• Essas exigências podem parecer muito formais e podem, a princípio, interferir 
sobre o ideal de leveza do sistema e sua usabilidade por diferentes usuários, mas 
são imprescindíveis para a validação, preservação e segurança das informações 
que serão produzidas no sistema;	

• Nesse sentido, talvez seja melhor trabalhar com a perspectiva de ambientes ou 
módulos independentes, cada um preenchendo requisitos de perfis de usuários e 
formalidades específicos	

• Isso porque acreditamos que algum módulo do sistema pode servir para a gestão 
do patrimônio imaterial de maneira universal, contemplando desde a identificação 
até os processos de salvaguarda ou registro do bem inventariado.	
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• Para todos os casos, não perder de vista as premissas lançadas no documento 
“Contribuição do Arquivo Central do IPHAN em Brasília para formatação de 
proposta no contexto do ACT IPHAN/IBICT”	
	

As respostas e observações descritas no documento foram tabuladas e 
sistematizadas para análise nas abas de uma planilha3.   

 

4. DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE CATEGÓRICA 
PARA IDENTIFICAÇÃO DE FLUXOS INFORMACIONAIS 

Com base na análise das respostas obtidas na etapa anterior, foram elaboradas 

categorias que nos permitiram identificar possíveis fluxos informacionais envolvidos 

em relação aos agentes. As categorias criadas foram as seguintes: 

1. Conversação em rede:  
a. define movimentos de diálogo e conversação entre agentes; 

2. Organização de informações institucionais:  
a. define demandas de organizar e dar acesso à sociedade informações 

institucionais que regulam a atuação dos agentes no processo do inventário 

3. Organização de repositório de objetos digitais:     
a. define demandas de organização e difusão de documentos digitais de registro 

dos bens culturais 

4. Realizar ação de comunicação e difusão: 
a. define demandas de comunicação institucional e difusão do inventário 

5. Certificação de documentos: 
a. define demandas de validação de documentos 

6. Solicitação de informações estruturadas: 
a. define demandas de coleta de instrumentos de pesquisa: formulários, fichas, 

questionários, protocolos, etc. 

Após a definição das categorias, as respostas foram analisadas de modo que 

fosse possível identificar quais fluxos informações poderiam atender cada demanda 

explicitada por meio dos dados coletadas. Dessa forma foi atribuída a cada resposta 

uma ou mais categorias, como podem ser vistas nas imagens das planilhas abaixo: 

																																																													
3	
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9YedzSiwpwY26o3Y7FOEZa106qXI9vWDSYSIsGiGao/edit?usp=shar
ing.	
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Após atribuir as possibilidades de fluxo informacional às demandas do INRC, 

foi possível verificar as frequências de cada categoria por demanda, que pode ser 

verificado no gráfico abaixo. 

	

A categoria identificada com maior frequência foi a categoria “conversação em 
rede” que aparece 27 vezes, seguida por “organização de repositórios 
institucionais” (14 vezes), “solicitação de informações estruturadas” (12), “ação 
de comunicação e difusão” (9), “organização de informações institucionais” (7), 

e a categoria “certificação de documentos” aparecendo com menor frequência (4 

vezes). 

Com base nas análises realizadas sobre as possibilidades de fluxos 

informacionais, foi possível observar que m torno de 37% dos requisitos categorizados 

pelo fluxo informacional são relacionados a demandas que refletem necessidade de 

“conversação em rede”. A segunda maior categoria é relacionada a “organização 
de objetos digitais”, representando 19% dos requisitos, seguido de perto pela 

necessidade de coletar “informações estruturadas”, que representa 16%.  



	 	 	
	

11	
	

É interessante destacar que na estrutura atual do inventário, apenas o terceiro 

maior requisito é atendido, não havendo estratégias informacionais específicas para 

os dois primeiros. As demandas listadas exigem a compreensão de uma presença na 

Internet do IPHAN e do processo do inventário que deverá ser pensada não apenas a 

partir de um sistema de informação, mas de um conjunto de estratégias de 

socialização em rede apoiadas por um ou mais sistemas de informação integrados.  

Também é importante destacar que, no atual momento da pesquisa, compreende-se 

que todas essas categorias não devem ser resolvidas pelo mesmo sistema de 

informação, sendo necessário inicialmente entender as demandas e posteriormente 

identificar as melhores formas de resolver cada uma delas de maneira integrada. 

5. ANALISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ETAPAS, PAPÉIS DOS AGENTES 
E DOCUMENTOS NO PROCESSO DO INRC 

As repostas e observações relativas às fases e etapas do INRC, aos papéis 
dos agentes envolvidos foram sistematizadas para análise, como pode ser visto nas 

imagens abaixo: 
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Os dados obtidos sobre as fases e papéis nos forneceram um modelo inicial 

que aponta para etapas possíveis, se tornando necessário especificar mais 

detalhadamente sobre o que aconteceria em cada etapa, com as possíveis 

sequencias de eventos. 

As respostas e observações que fazem referência ao papel e a exigência de 
documentos também foram sistematizadas para análise, como pode ser visto a 

seguir: 

	

	

Os dados obtidos sobre os documentos geraram novas questionamentos:  

• Esses documentos necessitam ser institucionalizados de alguma maneira no 
IPHAN?; 	
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• Existe algum tipo de sistema de tramitação de processos oficiais, como o SEI? 	
• Mesmo os documentos estando presentes no sistema de inventário, ainda 

necessitarão ter interface com os sistemas de processos oficiais? 	

Quanto ao fluxo referente a documentação para o novo sistema, a proposta 

inicial será pensar em um desenho mínimo de integração entre sistemas e 

funcionalidades já existentes, bem como considerar suas potencialidades e limitações.  

No documento com as repostas também identificamos considerações que não 

se encaixaram no tema das perguntas, estas foram incluídas nas planilhas para 

consulta (como anexos, ver imagem abaixo) e serão retomadas em processos futuros.  

 

	

	

As análises e resultados relatados foram organizados em uma apresentação 

enviada para a equipe do IPHAN no dia 22 de abril via e-mail. Estes pontos foram 

amplamente discutidos em reunião via videoconferência no dia 23 de abril, outros 

pontos também foram abordados como veremos a seguir.  

 

6. IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIAS DE AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E 
FINALIDADES DO INRC 

Outro ponto abordado na reunião do dia 23 de abril, teve haver com as 

tipologias de ações de identificação e as finalidades do INRC. No intuito de 

compreender as finalidades do inventário e dos tipos de ação de identificação para 

dar subsidio para a concepção dos processos e fluxos para um novo sistema de 

informação, retomamos um documento analisado no primeiro relatório entregue, o 
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Anexo 10- Tipologias de ação de identificação4. As informações contidas nesse 

documento foram dispostas em uma planilha5 com o objetivo de gerar uma melhor 

visualização para análise dos elementos, como pode ser observado na imagem 

abaixo.   

 

 
 

Essa sistematização foi apresentada na reunião, acompanhado dos seguintes 

questionamentos:  

● Qual a expectativa de ver essa tipologia refletida nos sistemas de informação? 

● Essa tipologia deve organizar os processos em diferentes fluxos e níveis de 

envolvimento?	

● É possível modelar diferentes eventos de inventário a partir dessas tipologias?	

● Ou devemos levá-las em consideração, a título de categorização e organização da 

informação, que está sendo construída a partir da modelagem dos fluxos informacionais?	

 

Ainda sobre as finalidades do inventário, a equipe IPHAN enviou no dia 22 de 

abril um documento intitulado Finalidades do INRC que aparecem no Relatório 
Final do GT/INRC, cujo o conteúdo é apresentado a seguir: 

Finalidades do INRC que aparecem no Relatório Final do GT/INRC 

Documentos para a viabilização e o acompanhamento de um INRC: 

																																																													
4	O	documento	pode	ser	acessado	por	meio	do	seguinte	link:	
https://drive.google.com/file/d/1J1zSkL6GP1vU7d77G76_YmWy7MkQWuVa/view?usp=sharing.	
	
5	O	documento	completo	pode	ser	acessado	por	meio	do	link:	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D6ya-
JH3y74AE8EwxHgK8rjsh-50ILl1lDE2s5NSn5Y/edit#gid=		
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É preciso diferenciar o que é informação e o que é documento. 
 
*termos de anuência, pactuação e acordo entre as partes envolvidas para 
desenvolver o INRC (devem existir as informações sobre quais são os agentes 
envolvidos no processo, suas finalidades e resultados esperados, e também protocolos 
de comprometimento com as partes que lhes couber nas atividades. (Será preciso, em 
cada tipologia de inventário, definir o que seriam as necessidades de documentos 
oficiais - como pareceres e notas técnicas, dossiês de registro etc. - e como poderiam 
funcionar as estratégias de interoperabilidade com SICG e SEI, por exemplo); 
 
*autorizações; termos de cessão de direitos, termos de sigilo - são documentos 
que respondem a atos normativos. Precisariam de autorizações expressas, na forma 
de assinaturas ou gravações, que são coletados em campo, então precisaria de um 
arquivo comprobatório - o documento assinado ou a gravação. (No entanto, o sistema 
precisa ter uma forma fácil de assinalar e recuperar o que possui autorização e o nível 
desta); 
 
*notas técnicas; pareceres técnicos, pareceres orçamentários/admin - são 
documentos formais, relativos aos processos administrativo-técnicos de trabalho do 
IPHAN. O sistema não precisa formatar esses documentos, pois eles fazem parte de 
outros processos em outras plataformas (SEI, Plataforma Mais Brasil / SICONV). É 
interessante, no entanto, que os conteúdos destes documentos que dizem respeito ao 
acompanhamento técnico e apreciação das informações por parte do Iphan estejam de 
algum modo no sistema, pois podem ser úteis para gestão, geração de relatórios e 
monitoramento da ação). 
Da mesma forma, é interessante que os dados produzidos pelas ações de identificação 
sejam de fácil recuperação e acessíveis para os gestores quando necessitem desses 
para a produção de seus documentos técnicos e administrativos. 
 
Premissa de todo o processo do INRC: o novo INRC deverá estabelecer a partir da 
pactuação inicial junto às comunidades de detentores o modelo que vai definir as 
finalidades do trabalho. (Lembrando que as finalidades podem ser repactuadas ao 
longo do processo). 
 
Finalidades fundamentais do INRC para o IPHAN (as comunidades envolvidas 
podem ter outras finalidades internas):  
 
* estabelecer interação e construir relações com as comunidades para as quais a 
política de patrimônio está voltada, uma vez que apenas a partir dessa relação é 
possível conhecer as referências culturais de um grupo social. 
* possibilitar ao IPHAN entender as realidades, contextos socioculturais e os propósitos 
ou demandas das comunidades, grupos, segmentos e coletividades no que diz respeito 
a suas prerrogativas (ou seja, a política federal de patrimônio cultural), para, a partir 
daí, planejar e realizar suas ações. 
 
Tipos de resultados esperados da realização do INRC  
 
São os resultados esperados no desenvolvimento da ação, concomitantes ao processo 
de realização de um INRC: (não necessariamente geram um produto editado - escrito, 
audiovisual etc. - mas as informações produzidas podem ajudar a desenvolvê-los). O 
tipo de resultado pretendido condiciona focos diferentes de informação, o que levará 
aos diferentes módulos do sistema) 
* mobilização dos grupos; 
* articulação dos atores; 
* diagnóstico para a gestão das práticas culturais; 
* formação de redes; (pode resultado propositivo?).  
*educação patrimonial;  
* identificação (gerar conhecimento, inclusive autoconhecimento, e documentação 
organizada sobre a cultura); 
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* subsídios para o acautelamento (registro, tombamento, paisagem, etc.) 
 
Resultados documentais possíveis (documentos que o INRC geraria) ou 
Produtos finais do INRC: 
 
O sistema não vai, necessariamente, formatar produtos, mas de acordo com as 
informações obtidas, potencializa o desenvolvimento destes. São inúmeros os tipos de 
produtos que podem ser realizados. 
* protocolos comunitários (de consulta ou consentimento); 
*pactos ou termos de conduta entre os atores envolvidos;  
* relatório diagnóstico;  
* dossiê de registro; 
* proposta de tombamento;  
* registros audiovisuais; 
* publicações;  
* mapeamentos; 
* criação de acervos locais 
 
Resultados propositivos ou finalísticos (a partir do INRC o que a comunidade 
pode fazer):  
 
* necessidades ou intenções de acautelamento (tombamento, registro ou chancela); 
* formação de redes; 
* formas/estratégias de gestão dos bens inventariados; 
* mobilização social;  
* difusão do conhecimento;  
* regularização de produtos e comercialização de produtos.  
* definição de direitos individuais e coletivos (quem é detentor do bem); 
*definição de grupos de interesse; 
*repartição de benefícios (?); 
* dados para licenciamento ambiental (via interoperabilidade entre os sistemas); 
* capacitação para documentação permanente de referências da cultura dos grupos 
sociais. 
 
Resultado (processo) Resultado (produto) Informação priorizada no 

sistema (cada grupo de 
informação, podemos 
evoluir para os módulos) 

Mobilização dos grupos; 
Articulação dos atores; 
Formação de redes; 

Protocolos comunitários; 
Pactos ou termos de 
conduta entre os atores 
envolvidos; 
Protocolos de consulta e 
consentimento; 
  

Sobre as comunidades e 
seus territórios, história, 
formas de organização, 
relações internas, instâncias 
decisórias, relações com 
poderes públicos, agentes 
atuantes etc. 

Diagnóstico para a 
gestão das práticas 
culturais; 

Relatórios de diagnóstico Questões e problemas das 
comunidades, estado de 
conservação dos bens, 
vitalidade das práticas 
culturais etc. 

Acautelamento 
(instrumentos do IPHAN) 

Dossiê de registro; 
Proposta   de tombamento; 
Dossiê de Chancela 
  

Aprofundamento na 
descrição dos bens culturais 
(informações requeridas 
pelos processos 
institucionais) 

Educação patrimonial / 
Inventário participativo 

Cartilhas; mapas afetivos, 
etc. 
 
 

Mobilizações, agentes 
envolvidos, aproximações 
com vocabulários e 
conceitos do patrimônio 
cultural, atividades de 
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envolvimento social, 
técnicas e metodologias 
utilizados 

Identificação 
(documentação de 
cultura) 

Informações textuais; 
Registros audiovisuais; 
Cartografias/mapeamentos
; 
Glossários; 
 
 

Aprofundamento na 
descrição dos bens 
culturais, e na 
documentação audiovisual e 
outras formas; Acervo 
organizado dos bens 
culturais que sejam 
referências culturais 
disponível para a 
comunidade; 

Devolução / divulgação / 
promoção 

Documentários, livros, 
cartilhas, mapas e 
cartografias interativas, 
conteúdos para web 
diversos etc. 

Documentação fotográfica, 
audiovisual, entrevistas, 
peças gráficas, etc 

• Um inventário pode ter mais de um tipo de resultado esperado, o que corresponderá 
a múltiplos ciclos de informações no sistema 

 

Para que a nossa equipe tivesse uma melhor compreensão dos pontos relativos 

aos tipos e finalidades do inventário, em reunião via videoconferência no dia 29 de 

abril, a equipe IPHAN apresentou de modo detalhado as alterações e 

complementações utilizando como ponto de partida a planilha citada no início dessa 

seção do relatório. As informações foram organizadas na planilha6 por meio das abas 
“Tipologia e Etapas”, por meio desse material abordado na reunião foi apresentado 

uma nova visão de tipologia de ações a partir da proposta de finalidades do inventário, 

descritas na aba “Tipologia”. Dessa forma as finalidades foram analisadas em relação 

a proposta de fluxos de informação, facilitando o entendimento de suas necessidades 

sistêmicas, também foram detalhados o nível de envolvimento do IPHAN, os 

resultados esperados de cada finalidade, o conjunto de escopos de informação do 

sistema, o conjunto de instrumentos utilizados nas ações de identificação, e por fim, 

foram apresentadas macro etapas relacionadas aos fluxos de informação e fases do 

sistema. 

 

 
 

																																																													
6	A	planilha	pode	ser	acessada	por	meio	do	seguinte	link:	
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aFZQXqvk6xittUNMplnoAiUULA3fnCQy/edit#gid=1270958966	
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7. RESULTADOS: SÍNTESE DOS ELEMENTOS E PROPOSIÇÃO DE UM MODELO 
CONCEITUAL PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INRC 

As informações coletadas tanto por meio dos documentos, quanto nas 

conversas entre equipes durante as reuniões realizadas na etapa de levantamento de 

requisitos foram analisadas e mobilizadas para a concepção de um desenho da 

proposta inicial de sistema de informação para o INRC. Para isso as finalidades 

explicitadas foram consideradas como uma provável nova tipologia dos modos 

possíveis de se inventariar. Dessa forma consideramos que elas podem ser utilizadas 

como linhas orientadoras das formas de organização das demandas de informação. 

São elas: 

• Produção de conhecimento	

• Mobilização de grupos e comunidades	
• Articulação de atores e formação de redes	
• Gestão	
• Acautelamento	
• Identificação para reconhecimento	
• Identificação em planos de salvaguarda de bens registrados	
• Atualização do conhecimento sobre bens identificados	
• Educação patrimonial	

	

Além das finalidades, foram utilizadas para a proposição as seguintes etapas e 
instrumentos: 

Etapas:  

• Esclarecimentos iniciais	
• Acordo	
• Capacitação INRC	
• Pesquisa	
• Acompanhamento	
• Monitoramento	
• Validações	
• Devolutiva	

Instrumentos:  

• Inventário	
• relatórios, arquivos digitais, formulário de autorização, produtos editados	

• Mapeamentos	
• mapas e bases cartográficas digitais	

• Pesquisa documental e bibliográfica	
• produtos textuais, listagens de fontes, glossários	

• Estudos etnográficos	
• textos etnográficos, documentação audiovisual e fotográfica	

• Pesquisas com memória	
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• textos, documentação audiovisual e fotográfica	
• Cadastros	

• listagens, fichas, bases cadastrais digitais	
• Inventários participativos	

• documentação diversa, exposições, eventos e rodas de conversa	

Dessa forma identificou-se 4 elementos conceituais colocados em jogo para 

a construção de um modelo para o Inventário: fluxos informacionais, finalidades, 
etapas e instrumentos.  

Considerando o entendimento construído ao longo das reuniões, alguns 

elementos foram destacados para conceituar a organização dos requisitos. Entre eles 

a percepção de não estarmos lidando com etapas ou mesmo com a possibilidade de 

propor etapas precisas e fortemente definidas para conceituar o sistema. O modo 

como o inventário é pensado transcende a ideia de processo e propõe outra lógica, a 

ideia que se ressalta é criar possibilidades de acionar instrumentos informacionais 

para compor estruturas dinâmicas e diversas, gerando assim diferentes tipos de 

combinações desses instrumentos. Essa concepção trata-se de uma concepção mais 

flexível, onde podemos mapear os diferentes blocos e conjuntos informacionais que 

podem ser acionados, deixando os mesmos disponíveis para uso de acordo com a 

necessidade de cada projeto de inventário. A seguir é possível observar os 

instrumentos que resolveriam a organização dos produtos gerados pelos instrumentos 

das ações de identificação: 
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Os instrumentos identificados como solução para as demandas foram o 

repositório digital, formulários e editor de blocos. 

Em relação as etapas, o conceito da modelagem considera que elas 

apresentam um papel processual, se apresentando em nossa compreensão como 

algo menos formalizado e mais ilustrativo de movimentos que se dão ao longo de 

vários momentos de um projeto de inventário. Dessa forma, entendemos que não 

caberia modelar essas etapas de maneira formal no sistema, mas sim dar condições 

de representá-las em diferentes arranjos temporais ao longo de um projeto, podendo 

ficar a cargo do mediador/coordenador de um projeto de inventário quando lançar mão 

de cada etapa e disponibilizar seus recursos específicos.  

Também foram concebidas formas com que os fluxos informacionais seriam 

resolvidos, como pode ser visto a seguir 
• Conversação em rede:  modelado com ferramentas específicos a serem definidas, 

mas interiores a plataforma; 
• Organização de informações institucionais: modelado com páginas estáticas + 

templates; 
• Organização de repositório de objetos digitais: modelado com repositório digital; 
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• Realizar ação de comunicação e difusão: não foi modelado na plataforma - ação a 
ser feita em ambientes externos com suporte a gestão interna (compartilhamento de 
links, links únicos para documentos, interface com mídias sociais, etc.…) 

• Certificação de documentos: modelado com repositório digital - a ser especificado 
em detalhes futuramente; 

• Solicitação de informações estruturadas: modelado com formulários. 

 

Os elementos, análises e concepções utilizadas no conceito da modelagem 

descritos acima, são explicitados pelos esquemas a seguir: 
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O esquema demostra que os agentes (IPHAN e comunidade) poderão construir 

o inventário a partir da finalidade, dessa forma as finalidades aparecem como linhas 

orientadoras das formas de organização das demandas de informação. A partir disso 

será possível compor o sistema por meio da personalização de templates de páginas 

e blocos personalizados de acordo as necessidades de procedimento requeridos por 

cada finalidade do inventário, sendo possível lançar a mão das ferramentas/soluções 

necessárias para cada processo. Embora os templates se apresentem de forma 

diferente por serem customizados de acordo com as finalidades, as informações serão 

registradas e organizadas por meio de um único repositório. Isso permitirá que todas 

as informações geradas pelos diferentes inventários sejam armazenadas, 

organizadas e acessadas de forma integrada.  

Sobre a composição do sistema de acordo com as finalidades, os esquemas 

abaixo demonstram como essas possibilidades podem ser compostas: 
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Como pode ser verificado nos esquemas acima, no modelo concebido para 

cada finalidade específica podem ser mobilizados uma série de recursos que atendem 

aos fluxos informacionais necessários, assim para cada projeto de inventário pode-se 

gerar um template com os recursos e ferramentas necessários para a realização dos 

processos e obtenção dos resultados esperados.  

Os elementos e a proposta do modelo conceitual para o novo sistema de 

informação do INRC, descritas na presente seção do relatório, foram apresentadas 
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7para a equipe do IPHAN no dia 07 de maio em reunião via videoconferências, durante 

a qual os resultados das análises foram discutidos e a proposta foi aprovada. Dessa 

forma, com a entrega do presente relatório, damos por finalizada a etapa de execução 

do segundo produto e assim se iniciará a execução do Produto 3 – Desenvolvimento 
de solução tecnológica para o aprimoramento da gestão da informação 
produzida nos processos de identificação e gestão dos bens culturais com foco 
nas referências culturais previsto no cronograma do Projeto de Pesquisa e 
Desenvolvimento para a Organização de Acervos em Rede e Gestão da 
Informação do Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC. 

																																																													
7	A	apresentação	com	todas	as	etapas	do	processo	pode	ser	vista	aqui:	
https://docs.google.com/presentation/d/16wRoCOo2Q_gxYFZ6Y1doCTx5HMJ1mprqpcy5_-
YrfcE/edit?usp=sharing	
	


