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Contrato n. 914BRZ4020 

Objeto da contratação: O objetivo da contratação visa mapear e analisar 

as condições técnicas da documentação e inventário dos acervos de 

objetos musealizados do Museu da República, Museu de Arte de Brasília e 

Memorial dos Povos Indígenas de forma a fornecer subsídios para a 

construção de repositório digital integrado, ofertando serviços de busca, 

navegação e difusão de informações culturais relativas aos acervos. 

Espera-se, desse modo, iniciar processo de trabalho que leve em 

consideração as necessidades e demandas técnicas relativas a área de 

documentação de acervos, entendendo que a integração dos acervos de 

objetos musealizados em repositórios institucionais é também uma das 

formas de produzir redes de informação, cooperação e gestão entre as 

instituições constituintes do sistema. Desse modo, é de fundamental 

importância a análise técnica da documentação que leve em consideração 

as especificidades dos acervos, das coleções, dos tipos de documentos, de 

mídias e estratégias historicamente utilizadas para descrição, catalogação e 

indexação dos objetos. 
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Introdução 
O trabalho aqui descrito trata-se da realização de procedimentos técnicos de           

normalização, limpeza, correção de problemas sintáticos e preparação dos dados visando           

melhoria no desempenho dos processos de busca e recuperação da informação. Refere-se ao             

produto 2 do Prodoc 914BRZ4020, cujo objetivo é desenvolver um documento técnico contendo             

as estratégias de normalização, tratamento e limpeza dos dados dos acervos do Museu Nacional              

de Brasília, Museu de Arte de Brasília e Memorial dos Povos Indígenas visando sua organização               

e facilitar a sua interoperabilidade. E assim sendo, recomenda-se a leitura prévia do produto 1               

(mapeamento e análise da documentação e inventário dos objetos musealizados dos museus            

envolvidos) do Prodoc citado. O fluxo percorrido durante este processamento tem impacto direto             

na gestão do acervo, no que se refere à identificação dos bens culturais sob a guarda da                 

instituição, à recuperação de suas informações e na qualidade dos dados disponíveis            

publicamente. Os processos foram documentados, assim como as indicações de          

encaminhamentos, feitos em parceria com as equipes dos Museus, por meio de reuniões,             

pesquisa e consulta aos documentos de referência na área.  

O desejo pela automatização das informações contidas nos acervos dos museus contribui            

para o trabalho das equipes de curadoria das instituições. Já a disponibilização desses objetos              

culturais na internet, contribui para a ampla difusão e apropriação desses bens comuns, pela              

população de maneira geral. Bens, que em sua maioria são preservados com recursos públicos,              

ou seja, viabilizar o amplo acesso é uma possibilidade de retorno do recurso investido para a                

população. Dito isso, vale ressaltar o papel e a importância do tratamento e normalização das               

bases de dados, que tem como um de seus objetivos diminuir a fragilidade e aumentar a                

qualidade da informação a ser recuperada. 

O tratamento, normalização e adequação de termos busca diminuir a fragilidade do             

sistema de documentação quanto à qualidade das informações disponíveis, já que conforme será             

mostrado no presente relatório, falta padronização da linguagem documentária usada no           

preenchimento dos metadados das diferentes bases de dados. Na perspectiva do sistema de             

organização do conhecimento, a implementação do uso de vocabulário controlado, taxonomias           

entre outros, visa diminuir erros de digitação e ambiguidades, garantindo assim maior precisão             

na recuperação de determinada informação e sua indexação. Vale destacar o uso de linguagens              
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documentárias, como o dicionário e o tesauro, conforme será apresentado no caso do Memorial              

dos Povos Indígenas, por exemplo. 

Os procedimentos, sugestões e encaminhamentos aqui realizados foram baseados nas          

experiências acumuladas do Laboratório de Políticas Públicas Participativas (L3P) ligado à           

Universidade Federal de Goiás (UFG) , com o Museu do Índio e os Museus do Instituto Brasileiro                 

de Museus (Ibram). 

Tratamento e normalização 
 

Foram utilizadas diversas técnicas para tratamento dos dados, com objetivo de melhorar a             

qualidade da documentação e facilitar os processos de busca e recuperação da informação. Cada              

museu passou por um processo diferente de tratamento de dados. As técnicas utilizadas para              

cada campo de metadados serão apresentadas ao longo desse relatório, podendo-se destacar as             

seguintes ações comuns a todas as coleções tratadas: limpeza de espaços em branco iniciais,              

remoção de espaços em branco consecutivos, padronização de separador de textos,           

normalização dos termos em caixa baixa, transferência de metadados para os campos corretos             

quando foram encontradas ocorrências em campos trocados, separação de metadados para           

compor campos múltiplos quando foi identificado que duas ou mais informações estavam            

agrupadas de forma incorreta em um campo. 

Os arquivos das bases de dados dos museus foram coletados, analisados e convertidos             

em formato csv, (do inglês “character-separated values”, ou seja, valores separados por um             

delimitador, nesse caso por vírgula), quando necessário por meio de Script, conjunto de             

parâmetros e comandos na linguagem Python , que faz uso de uma biblioteca que possibilita o               1

trabalho com documentos “.doc” e “.docx”, identificando esses documentos dentro de um diretório             

e assim fazendo o acesso às informações que contém dentro do documento.  

No caso do Museu Nacional e Museu de Arte de Brasília foram acessadas             

especificamente as tabelas, identificando a quantidade de linhas e colunas de cada tabela e então               

extraiu-se as informações das linhas e das colunas predeterminadas. Esse processo se repete de              

acordo com o número de tabelas ou o número de documentos de forma automática. Esse               

procedimento viabilizou o tratamento das bases de dados dos museus através do Software             

OpenRefine . 2

1 Linguagem de programação 
2 http://openrefine.org/  

7 
 

http://openrefine.org/


                                                                                                     
O OpenRefine que é um aplicativo de desktop de código-fonte aberto para limpeza,             

análise de dados, desambiguação dos termos de indexação de maneira semiautomática e            

transformação para outros formatos. Foi criado para quem tem conhecimentos específicos           

capazes de instrumentalizar o tratamento de dados, mas não habilidades técnicas para operar o              

tratamento de estruturas de dados. A falta de padronização e organização na entrada de termos               

na base de dados, impacta na qualidade do resultado das buscas e na vulnerabilidade dessa               

base. Dito isso, esse documento visa apresentar os esforços concentrados na normalização,            

padronização e até mesmo na criação de novos metadados a partir de um mesmo conjunto,               

seguindo boas práticas para que a representação da informação garanta sua recuperação            

apropriada.  

Abaixo, uma breve descrição das principais ferramentas do OpenRefine usadas no           

tratamento de dados dos Museus: 

Faceta de textos e formação de agrupamentos 

A funcionalidade de facetas de textos (text facets) do OpenRefine é uma boa maneira para               

visualizar seus dados e identificar padrões. No exemplo abaixo, podemos verificar que o             

metadado “Origem” possui uma série de entradas de termos ambíguos e com erros referentes à               

Coleção Berta Gleizer Ribeiro, como exemplifica a imagem abaixo. Com o uso da faceta de texto,                

pode-se editar cada opção deste grupo de entradas manualmente, o que se revelaria custoso              

pela quantidade de variações.  

 

 

Termo Contagem de 
entradas 

(blank) 1 

Acervo BGR 1 

Acervo Coleção Berta Ribeiro 1 

BGR 6 

Coelção Berta Ribeiro 1 

Coleção  Berta Ribeiro 1 

Coleção Berta Ribeiro 1 
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Coleção Berta Ribeiro 1 

Coleção Berta Ribeiro 298 

Coleção Berta Ribeiro 20 

Coleção Berta Ribeiro (provável) 4 

Coleção BGR 3 

Coleção de Berta Ribeiro 1 

Coleção: Berta Ribeiro 1 

Em branco 2 

Tabela com entradas diferentes para um mesmo termo 

 

 

Aliado a faceta de textos foi feito uso do recurso de formação de agrupamentos (Cluster)               

por semelhança, em que o OpenRefine utiliza alguns algoritmos para analisar o texto, apontando              

grupos com diferentes termos, mas com grande possibilidade de serem representações           

alternativas da mesma coisa, permitindo a edição em lote das variações. Segue exemplo abaixo: 

 
 

 

Tela de agrupamento (Cluster) 
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Limpeza e transformação 

Utilizando a funcionalidade da faceta de texto juntamente com o uso do filtro de texto, é                

possível tomar decisões para edições em massa do conteúdo, usando fórmulas para transformar             

os dados, de forma geral, na base dos museus foram feitas os seguintes tipos de ajustes: 

 

● Limpeza de espaços em branco ao redor do texto;  
○ Os espaços em branco também são considerados carácter no ato da busca, o que              

prejudica a precisão no momento de recuperação da informação. E por isso, sua             
remoção é necessária para evitar duplicidade de termo. 

● Remoção de espaços em branco consecutivos; 
○ Os espaços em branco também são considerados carácter no ato da busca, o que              

prejudica a precisão no momento de recuperação da informação. E por isso, sua             
remoção é necessária para evitar duplicidade de termo. 

● Padronização de separador de textos; 
○ Os separadores padronizados permitem a possibilidade de metadados        

multivalorados (com mais de um termo relacionado ao item). 
● Normalização dos termos em caixa baixa, conforme exemplo abaixo; 

○ Carácter em caixa alta (maiúsculo) e caixa baixa (minúsculo) são considerados           
diferentes no ato da busca, o que prejudica a precisão no momento de             
recuperação da informação. E por isso, sua remoção é necessária para evitar            
duplicidade de termo. 

● Transferência de metadados para os campos corretos quando foram encontradas          
ocorrências em campos trocados; 

○ Ocorrendo em alguns casos a criação de um novo metadado. 
● Separação de metadados para compor campos múltiplos quando foi identificado que duas            

ou mais informações estavam agrupadas de forma incorreta em um campo; 
○ Nos casos em que as informações não estejam corretamente relacionadas a um            

determinado metadado. 
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Exemplo de termos sem padronização 

 

 
Ferramenta de  transformação em massa para caixa baixa 
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Termos padronizados para caixa baixa em 1379 células 

 

Limpeza manual de termos 

O OpenRefine permite a limpeza manual de termos em massa, além das correções por              

formação de agrupamentos. Por meio das facetas de texto é possível analisar os termos usados               

em uma determinada coluna e realizar modificações. Pode-se destacar as seguintes ações            

realizadas: 

 
● Remoção de termos que estavam registrados no campo incorreto; 

● Transferência de dados que estavam no campo incorreto; 

● Exclusão de termos; 

● Correção de nomenclatura; 

● Correções ortográficas; 

● Padronização de terminologia; 

● Separação de dados agrupados. 
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Memorial dos Povos Indígenas (MPI) 

Como referência de um sistema de organização do conhecimento pode-se destacar o            

Dicionário do Artesanato Indígena, que destina a descrição via palavra objetivando normalizar            

termos da cultura material indígena recolhidos à coleções museológicas, criando linguagem           

documental controlada. Vale destacar, que o dicionário citado foi um trabalho pioneiro, publicado             

em 1988 período em que faltava guia terminológico descritivo. Berta Gleizer Ribeiro desenvolve a              

publicação já com a preocupação de preservação e recuperação das informações relativas ao             

nosso patrimônio ancestral. O que significa dizer, que trabalhar com esse dicionário e o acervo da                

Berta, juntos, é dar continuidade e potencializar o progresso da pesquisa desse campo científico.              

Como o vocabulário técnico normatizado provém da atuação e pesquisa de antropólogos e outros              

profissionais,a intenção do dicionário não se esgota na sua publicação em si. Ainda que o               

conteúdo cognitivo e simbólico não invalide a descrição física dos artefatos, um sistema de              

organização do conhecimento requer pesquisas prolongadas e contínuas sobre o determinado           

tema. Assim, a revisão dessa linguagem documentária e a criação de novas são necessárias para               

atender as demandas de catalogação do campo, visto que a cultura material, assim como a               

cultura de maneira geral, não são estáticas. São vivas e seguem fluxos de modificação e               

interpretação. 

Outra linguagem documentária relevante para o MPI é o Tesauro de Cultura Material dos              

Índios no Brasil. Um thesaurus ou tesauros é um conjunto de conceitos livres de ambiguidade,               

destinados ao controle terminológico e de relação que definem os conteúdos semânticos dos             

termos. É passível de atualizações sempre que necessárias. Funciona como um instrumento de             

representação dos objetos de determinada área do conhecimento via termo, ou seja, o             

conhecimento que determinado campo possui sobre o significado técnico de um objeto, para             

indexação e recuperação da informação.  

O Tesauro de Cultura Material dos Índios no Brasil, de 2004, foi desenvolvido pela equipe               

do Museu do Índio visando unificar a linguagem informacional e facilitar a comunicação entre os               

diferentes acervos do museu e entre instituições e seus acervos etnográficos. O papel do Museu               

do Índio no processo de desenvolvimento do Tesauros, foi o de mediação entre tempos e               

mundos, ou seja, a tradução para a linguagem técnica ocidental possibilitando maior            

conhecimento das culturas indígenas do Brasil. O desenvolvimento do Tesauros faz parte das             

ações do Centro de Proteção e Difusão Indígena da FUNAI e se destina a representação dos                

objetos. 
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Na intenção de agregar dados técnico-científico à base de dados do MPI, informações             

sobre o nome da peça, contidos nas duas publicações citadas acima foram agregadas à coleção               

Berta Gleizer Ribeiro (BGR), conforme será descrito na sequência. Entendendo esse processo            

como parte do exercício valoroso de salvaguarda da memória dos povos indígenas. 

Tratamento e Normalização dos dados 

A ficha catalográfica dos artefatos da Coleção BGR do MPI possui 24 metadados, que              

passaram pelas seguintes ações de tratamento e normalização de dados: 

 
● Número do Inventário 

○ Na base de dados gerada a partir da digitação das fichas de catalogação no              
Googleforms foram identificadas 8 duplicações do Número de Inventário dos itens           
26,29,35,36,37,38,39 e 50. Eles foram digitados em datas diferentes conforme          
registrado. Após checagem de preenchimento, a última inserção foi apagada da           
base. 

 
● Coleção 

○ Alteração do termo "BGR" para "Berta Gleizer Ribeiro - BGR” 
  

● Número na Coleção 
○ Sem alteração. 

 
● Localização na Reserva Técnica 

○ Alteração do nome do metadado para "Localização", segundo orientação da          
equipe do museu os itens receberam o mesmo termo de localização "Reserva            
Técnica", pois o acervo está passando por higienização e todos as peças estão             
sendo deslocadas. 
 

● Nome da peça 
○ Padronização da escrita dos nomes das peças: Primeira letra em caixa alta; 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia; 
○ Realocação do nome indígena da peça para novo metadado: "Nome indígena da            

peça" 
 

● Nome do povo usado no cadastro do item 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia; 
○ Termo "Provavelmente" foi substituído por “(?)”; 
○ Termo "Em branco" foi substituído por "Sem registro"; 
○ "Alto Xingu" foi agrupado com "Índios do Alto Xingu"; 
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○ Remoção do termo "Índio" junto ao nome do povo. Ex.: Índios Paresi; 
○ Substituição do termo "Sem referência" por "Sem registro"; 

 
● Região do povo 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos ; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia. 

 
● Estado do povo 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia; 
○ Substituição dos termos "S.R.",  "Sem referência"; 
○ Substituição dos termos "Em branco" por "Sem registro"; 
○ Substituição de siglas de estado pelo nome completo; 
○ Transferência dos nomes de países para um novo metadado; 
○ Acrescentamos o metadado "Brasil" para todos os itens que estavam em estados            

brasileiros; 
 

● Coletor 
○ Alteração do metadado para Coletora/Coletor 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia; 
○ Substituição dos termos "S.R.",  "Sem referência"; 
○ Substituição dos termos "Em branco" por "Sem registro". 

 
● Data da coleta 

○ Alteração do metadado para Ano da coleta 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança. 

 
● Autor 

○ Alteração do metadado para Artesã/artesão 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  

 
● Descrição segundo termo de doação Berta Ribeiro 

○ Sem alteração. 
 

● Composição de material 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
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○ Todos os termos em caixa baixa; 
○ Separação dos termos usando ",", ";" e "e"; 
○ Padronização dos termos para o singular. Ex.: "fios de algodão" para "fio de             

algodão". 
 

● Suporte 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos ; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Redução a 02 termos; 
○ Exclusão por baixo preenchimento, sendo considerado sem utilidade pela         

equipe do museu . 3

 
● Demais partes 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos ; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Redução a 04 termos; 
○ Exclusão por baixo preenchimento, sendo considerado sem utilidade pela         

equipe do museu . 4

 
● Origem 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Normalização do termo "Coleção Berta Ribeiro. 

 
● Dimensões 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos 

 
● Descrição da peça 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos. 

 
● Histórico/História/Modo de uso 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos ; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Redução a 04 termos; 
○ Exclusão por baixo preenchimento, sendo considerado sem utilidade pela         

equipe do museu . 5

 
● Estado de conservação 

3 Equipe contratada pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI), ver produto 1. 
4 Equipe contratada pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI), ver produto 1. 
5 Equipe contratada pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI), ver produto 1. 
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○ O metadado foi inserido no google forms já com termos de Vocabulário controlado:             

Bom, Regular e Ruim. 
 

● Observações 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança. 

 
● Descrição do estado de conservação 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos. 

 
● Indicação para restauro 

○ Sem alteração. 
 

● Outro 
○ Sem alteração. 

 
● Responsável pelas informações 

○ Sem alteração. 
 

● Data de realização do inventário 
○ Sem alteração. 

 
Os metadados incluídos no formulário de digitação das fichas para efeito de organização             

interna e que não serão levados em conta para formação da coleção são: Responsável pela               

digitação das fichas e Data de digitação das fichas. 

Como resultado do tratamento e normalização da base, pode-se esperar a recuperação            

dos dados de maneira mais precisa, tendo em vista a diminuição de ambiguidades, de erros de                

digitação entre outras ocorrências já mencionadas. A tabela a seguir mostra a redução de termos               

por metadado após o tratamento. 
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Metadados 
Número Inicial de 
Termos 

Número Final 
de termos Redução 

Número do Inventário 333 333 0% 

Coleção 341 341 0% 

Número na Coleção 329 329 0% 

Localização na Reserva 
Técnica 106 1 99% 

Nome da peça 238 156 34% 

Nome indígena da peça Novo metadado - 0% 

Observações sobre a peça 
que estavam no nome da 
peça Novo metadado - 0% 

Nome do povo usado no 
cadastro do item 107 61 43% 

Autodenominação Novo metadado - 0% 

Nome principal do povo Novo metadado - 0% 

Outros nomes do povo Novo metadado - 0% 

Região do povo 105 60 42% 

Estado do povo 40 15 62% 

País    

Coletor 54 24 55% 

Observações coletora/coletor Novo metadado - 0% 

Data da coleta 39 29 25% 

Autor 29 14 51% 

Descrição segundo termo de 
doação Berta Ribeiro 315 315 0% 

Descrição segundo Tesauros Novo metadado -  

Composição de material 266 212 20% 

Suporte 9 2 77% 

Demais partes 8 4 50% 

Origem 14 3 78% 

Dimensões 339 339 0% 

Descrição da peça 340 340 0% 

Histórico/História/Modo de 
uso 10 4 60% 
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Estado de conservação 3 3 0% 

Observações 76 70 7% 

Descrição do estado de 
conservação 335 334 0% 

Indicação para restauro 3 3 0% 

Outro 18 14 22% 

Responsável pelas 
informações 4 4 0% 

Data de realização do 
inventário 91 91 0% 

 Tabela de redução de termos MPI 
 

Como pode-se observar na tabela acima houve diminuição significativa dos termos por            

metadado, com destaque para: Localização na Reserva Técnica, Estado do povo,           

Coletora/Coletor e Origem, todos com mais de 50% de redução. Evitar erros de digitação e               

ambiguidades são estratégias básicas para o melhoramento da base de dados. 

Como parte do procedimento de tratamento da base foi necessária a criação de             
metadados visando a agregação de informação a partir da experiência com o Museu do Índio da                

Fundação Nacional do Índio - Funai  e ou organização mais sofisticada da base de dados: 6

 

● Nome indígena da peça 
○ Descrição: Nome da peça segundo povo indígena. 
○ Composição: Texto 

 
● Observações sobre a peça que estavam no nome da peça 

○ Descrição: Informações breves e descritivas sobre a peça, a partir do metadado            
“nome da peça”  

○ Composição: Texto 
 

● Autodenominação 
○ Descrição: Como o grupo indígena se identifica, a partir da tabela produzida pelo             

Denny Moore . 7

○ Composição: Texto 
 
 
 
 
 

6 Ver MARTINS, Dalton Lopes; CARMO, Danielle do; Germani, Leonardo. Museu do Índio: estudo 
de caso do processo de migração e abertura dos dados ligados semânticos do acervo 
museológico com o software livre Tainacan. 
7 Conforme Referência usada pelo Museu do Índio 
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● Nome principal do povo 

○ Descrição: Metadado criado a partir da tabela produzida com a junção dos nomes             
do Boletim do Museu do Índio n°8/1998 e do quadro geral dos povos indígenas do               
Instituto Socioambiental . 8

○ Composição: Texto 
 

● Outros nomes do povo 
○ Descrição: Metadado criado a partir da tabela produzida com a junção dos nomes             

do Boletim do Museu do Índio n°8/1998 e do quadro geral dos povos indígenas do               
Instituto Socioambiental  9

○ Composição: Texto 
● País 

○ Descrição: País de ocorrência do objeto, a partir do metadado "estado do povo",             
com inserção do metadado "Brasil" para todos os itens que estavam em estados             
brasileiros. 

○ Composição: Texto 
 

● Observações coletora/coletor 
○ Descrição: Informações breves e descritivas, a partir dos dados do metadado           

“coletor” 
○ Composição: Texto 

 
● Nome da peça segundo Dicionário do Artesanato Indígena 

○ Descrição: Inserção do nome da peça conforme publicação Dicionário do           
Artesanato Indígena 

○ Composição: Texto 
 

● Nome da peça segundo Tesauro de Cultura Material dos Índio no Brasil 
○ Descrição: Inserção do nome da peça conforme publicação Tesauro de Cultura           

Material dos Índio no Brasil 
○ Composição: Texto 

 
● Classe nível 1 

○ Descrição: Classificação descritiva referente à duas grandes classes de uso,          
função e simbologia, segundo Dicionário do Artesanato Indígena. 

○ Composição: Texto 
 

● Classe nível 2 
○ Descrição: Classificação descritiva referente ao uso, função e simbologia, segundo          

Dicionário do Artesanato Indígena. 
○ Composição: Texto 

 
● Classe nível 3 

○ Descrição: Classificação descritiva referente ao uso, função e simbologia, segundo          
Dicionário do Artesanato Indígena. 

○ Composição: Texto 

8  Ver Boletim do Museu do Índio n°8/1998 e https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos  
9  Ver Boletim do Museu do Índio n°8/1998 e https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos  
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● Classe nível 4 
○ Descrição: Classificação descritiva referente ao uso, função e simbologia, segundo          

Dicionário do Artesanato Indígena. 
○ Composição: Texto 

 
No intuito de melhorar e enriquecer a base de dados do MPI, metadados foram criados a                

partir da experiência de disponibilização do acervo do Museu do Índio no Tainacan , cuja base               10

também passou por tratamentos. Metadados relacionados ao nome do povo, como nome            
principal do povo, autodenominação, outros nomes dos povos, por decisão da equipe do Museu              
do Índio foi usado como referência principal dados do periódico Boletim número 08 publicado em               
1998, e na ausência de determinado povo nesse documento, usou-se como referência o quadro              
geral dos povos do ISA, atualizado pela última vez, segundo o próprio site em 2018. Para isso                 11

foi construída uma planilha para adequação dos nomes do povo de acordo com as referências               
citadas, que foi preenchida pela museóloga do MPI e revisada por mim. 

 

 
Tabela de adequação dos nomes do povo 

 
Processo semelhante ao descrito acima ocorreu para agregar nomes às peças (artefatos),            

neste caso foram criados dois metadados, um para cada nome e sua respectiva referência: Nome               
da peça segundo Dicionário do Artesanato Indígena e Nome da peça segundo Dicionário do              
Artesanato Indígena.  

 

10 http://tainacan.museudoindio.gov.br/  
11 https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos  
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Planilha de adequação dos nomes dos peças. 

 
Já no que se refere à classificação, que marca a distinção entre domínios e o               

estabelecimento de critérios segundo o uso e a função do artefato para o estabelecimento de               
classes, foram utilizadas as classes conforme o Dicionário do Artesanato Indígena e organizadas             
em planilhas em níveis do genérico para o específico, com o objetivo de contribuir para               
entendimento e catalogação da coleção em questão e facilitar a identificação e localização de              
determinado item. 

 

 

Museu Nacional Honestino Guimarães (MUN) 

A base de dados do Museu Nacional estava dividida em várias tabelas em diferentes              

arquivos de Word (.doc), conforme o ano de catalogação das obras de arte. Para converter a                

base de dados nessa condição foi utilizado um script em Python que identifica e percorre todas                12

as tabelas existentes dentro do documento Word, e a partir das colunas e linhas faz a extração                 

dos dados, foram identificados dois tipos diferentes de fichas com os metadados de cada item,               

como demonstra a imagem abaixo. 

 

12 Python é uma linguagem de programação 
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Tabela ficha tipo 1 

 
Tabela ficha tipo 2 

 

Script é um conjunto de parâmetros e comandos e funciona de maneira em que são               

extraídas apenas as informações, sendo assim, da primeira coluna é extraída a linha dois, que               

contém o número do item, da segunda coluna são extraídas a linha 2 e 4, na coluna cinco, é                   

extraída a linha dois e assim por diante. A diferença entre as fichas fez com que fosse necessário                  

o ajuste do script para coletar os dados, sendo necessária a separação de documentos que               

continham o primeiro e o segundo tipos de fichas, para facilitar a estruturação dos dados               

posteriormente, por fim o script faz o trabalho de ordenar os dados e exportá-los para um arquivo                 

em CSV . Sendo possível seu tratamento e normalização via OpenRefine. 13

 

Tratamento e Normalização de dados - Ficha tipo 1 

 

A ficha tipo 1 possui 09 metadados, que passaram pelas seguintes ações de tratamento e                

normalização de dados: 

 

● Item 
○ Sem alteração. 

 
● Número de registro  

○ Sem alteração. 
 

● Outros números 
○ Exclusão do metadado por falta de preenchimento. 

 
● Obra/Título 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  

13 Arquivo separado por vírgulas.  
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○ Correção de ortografia. 

 
● Técnica 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia; 
○ Todos os termos em letra minúscula 
○ Transformação do metadado de valor único em multivalorado usando os          

caracteres "-", "," e "e"; 
○ Todos os termos em caixa baixa. 

 
● Artista 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia; 
○ Padronização com primeira letra de cada nome em maiúsculo. 

 
● Data  

○ Criação de novo metadado chamado "Texto que estava junto ao metadado Data da             
obra” para revisão da equipe do museu; 

○ Separação dos metadados multivalorados usando ||; 
○ Padronização do uso do termo "Sem data" 

 
● Dimensões 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos. 
○ Substituição de "X" por "x". 

 
● OBS. 

○ Alteração do metadado para Observação; 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos. 

 

A tabela a seguir mostra a redução de termos por metadado após o tratamento. Como               

resultado do tratamento e normalização da base, percebe-se a diminuição significativa dos            

termos por metadados, com destaque para: Artista e Data. 

 

Metadados 
Número Inicial de 
Termos 

Número Final de 
termos Redução 

Item 678 678 0% 

Nº de registro 853 853 0% 

Outros Nº 2 2 0% 

Obra/Título 506 504 0,40% 
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Técnica 185 170 8% 

Artista 394 346 12% 

Data 208 102 51% 

Comentários que estavam no    
campo data Novo metadado - - 

Dimensões (cm) 633 618 2% 

Observação 145 141 3% 
Tabela de redução de termos MUN Ficha 1 

 

Tratamento e Normalização de dados - Ficha tipo 2 

 

A ficha do tipo 2 possui 13 metadados, que passaram pelas seguintes ações de              

tratamento e normalização de dados: 

 

● Item 
○ Sem alteração 

 
● Número de registro 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Exclusão das obras de nº de registro 1539, por orientação da responsável pelo             

acervo Lúcia Mafra, em função da obra ter sido devolvida.  
 
 

● Outros números 
○ Exclusão do metadado por falta de preenchimento. 

 
● Artista 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia. 

 
● Dimensões 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamento por semelhança;  
○ Substituição de "X" por "x". 

 
● Título 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
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○ Agrupamentos por semelhança;  

 
● Modo de entrada/número do documento 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamento por semelhança;  

 
● Data da obra 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamento por semelhança;  
○ Padronização do uso do termo "Sem data". 

 
● Data de entrada 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamento por semelhança;  
○ Padronização do uso de caracteres para separar dia, mês e ano. 

 
● Linguagem 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança. 

 
● Data de registro 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança; 
○ Padronização do uso de caracteres para separar dia, mês e ano.  

 
● Técnica/Materiais 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamento por semelhança. 

 
● OBS. 

○ Alteração do metadado para Observação 
○ Inserção de conteúdo 
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Como pode-se observar na tabela abaixo houve diminuição significativas dos termos por            

metadados, com destaque para: Linguagem, Data de Entrada e Data de Registro. 

 

Metadados 
Número Inicial  
de Termos 

Número Final  
de termos Redução 

Item    

Número de registro 321 321 0% 

Outros Nº 1 1 0% 

Artista 76 72 5% 

Título 257 254 1% 

Data da Obra 47 43 9% 

Linguagem 55 42 24% 

Técnica/Materiais 79 78 1% 

Dimensões (AxLxP,  
cm) 130 128 2% 

Modo de Entrada, Nº    
Documento 7 7 0% 

Data de Entrada 17 15 12% 

Data de Registro 10 8 20% 

Observação 22 22 0% 

Tabela de redução de termos MUN Ficha 2 

 

ERRATA: No Produto 1 a ficha tipo 1 é apresentada como coleção Coleção Oceano              
Gêmeos e a ficha tipo 2 como Coleção Museu Nacional. Entretanto, os dois tipos de fichas                
possuem itens de ambas as coleções.  

 

Sendo assim, visando maior organização do acervo do Museu decidiu-se, junto a            

responsável pelo acervo Lúcia Mafra, juntar a base das duas fichas em um único arquivo de                

dados , criando um metadado de identificação da “Coleção”. Então, como parte do procedimento             14

de tratamento da base foi necessária a criação de metadado visando a agregação de              

informação e ou organização mais sofisticada da base de dados: 

● Coleção 

○ Descrição: Nome da coleção ao qual o item faz parte. 

○ Composição:Texto 

14 Ver anexo Acervo Museu Nacional 
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Museu de Arte de Brasília (MAB) 

A base de dados do MAB estava em um único modelo de tabela do Word, com todos 1831                  

itens (incluindo várias partes da mesma obra de arte), nesse caso como a tabela estava bem                

estruturada, tendo na primeira linha o nome dos metadados e o restante informações do item,               

lembrando um arquivo do Excel. Decidiu-se então, copiar todo o conteúdo da tabela, colar em um                

novo documento do Notepad++ e assim gerar a estrutura dos dados de forma a serem utilizados                

posteriormente como .csv, o uso do script nesse processo foi dispensado em função da grande               

quantidade de linhas na tabela, o que de certa forma impossibilita seu uso, uma vez que a                 

interação entre Word e Python, tem algumas limitações. Com o Notepad++ foi possível verificar              15

alguns padrões de espaçamento e texto que foram tratados manualmente até o resultado final em               

um arquivo separado por vírgulas, .csv. 

Tratamento e Normalização da base de dados 

 

A ficha catalográfica das obras do MAB possui 09 metadados, que passaram pelas             

seguintes ações de tratamento e normalização de dados: 

 

● Item 
○ Sem alteração 

 
●  Nº MAB 

○ Sem alteração 
 

● Tomb 
○ Alteração do nome do metadado para Número de Patrimônio 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança. 

 
● Autor 

○ Alteração do nome do metadado para Artista 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia; 

 

15 Software livre, editor de texto e código fonte, capaz de suportar diferentes linguagem de programação e rodar sob o 
sistema Microsoft Windows. Ver: https://notepad-plus-plus.org/ 
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● Título 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos. 

 
● Data 

○ Alteração do metadado para Ano 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia; 
○ Padronização do uso do termo: "Sem data". 

 
● Dimensão em cm 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia; 
○ Substituição de "X" por "x". 

 
● Técnica 

○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia; 
○ Todos os termos em letra minúscula; 
○ Separação dos termos para a criação de metadados multivalorados. 

 
● Mapeamento 

○ Alteração do metadado para Localização 1; 
○ Remoção de espaços em branco ao redor do texto; 
○ Contração de espaços em branco consecutivos; 
○ Agrupamentos por semelhança;  
○ Correção de ortografia. 

 

Como parte do procedimento de tratamento da base foi necessária a criação de             
metadado visando a agregação de informação e ou organização mais sofisticada da base de              

dados no que se refere à localização: 

 
● Localização 2 

○ Descrição: Descrição da localização específica, onde se encontra o item. 

○ Composição:Texto 

 

● Localização 3 
○ Descrição: Descrição da localização dentro do Museu, onde se encontra o item. 
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○ Composição:Texto 

● Gaveta 

○ Descrição: Código identificador da gaveta onde se encontra o item. 

○ Composição:Texto 

 

● Mapoteca 

○ Descrição:  Código identificador da mapoteca onde se encontra o item. 

○ Composição:Texto 

  
Visando melhorar a organização da catalogação dos itens do MAB no que se refere à               

localização das obras de arte foi criada uma hierarquia, a partir da tabela em documento de Word                 
disponibilizada pelo Museu. 

 

 
 Tabela de localização do MAB no Word 
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Planilha da localização com a hierarquia  criada. 

 
Como pode-se observar na tabela abaixo, além da normalização dos termos o tratamento             

da base de dados contribuiu para a diminuição significativas dos termos por metadados, com              
destaque para: Artista, Data e Localização. 
 
Metadados Número Inicial de Termos Número Final de termos Redução 

Item 1380 1380 0% 

Nº MAB 1380 1380 0% 

Tomb 756 755 0% 

Artista 788 756 4% 

Título 1007 1007 0% 

Data 82 73 11% 

Dimensão cm 1173 1163 1% 

Técnica 552 517 6% 

Localização 107 83 22% 
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Considerações 
 

Como já afirmou Berta Gleizer Ribeiro “a arte impregna todas as esferas da vida do               

indígena brasileiro”, já que se emprega mais esforço e mais tempo na produção dos artefatos que                

o necessário se pensarmos à sua função utilitária. É possível, portanto, uma correlação com os               

diferentes bens culturais brasileiros, ainda que o artesanato indígena não tenha status de obra de               

arte para os ditos críticos de arte, é possível notar um trabalho investido, uma estética e vontade                 

de comunicação via linguagem visual comuns aos acervos dos três museus envolvidos nesse             

trabalho. 

Foram apresentadas, ao longo do relatório, as etapas relacionadas ao tratamento das            

bases de dados do Memorial dos Povos Indígenas, Museu Nacional de Brasília e Museu de Arte                

de Brasília, buscando aproximações com os caminhos trilhados, até o momento, por parte dos              

museus do Ibram e pelo Museu do Índio, considerando o tratamento de dados como parte               

fundamental para recuperação da informação e como potencializador da difusão do acervo            

cultural digital.  

O trabalho investido no aperfeiçoamento da base de dados, gerou resultados evidentes            

conforme apresentado ao longo do presente relatório, por meio de textos, imagens pela na              

análise da base antes e depois do tratamento. Conforme apresentado nas tabelas de redução de               

termos e ao longo desse documento, além do benefício da normalização de termos, o tratamento               

de dados aliada a um guia de preenchimento da documentação criada pelo próprio museu são as                

melhores estratégias para que as instituições evitem erros de digitação, ambiguidades e            

desorganização das bases de dados dos seus acervos. 

E no que se refere ao potencial de disponibilização de acervos em redes, os responsáveis               

pelos acervos em questão, concordaram em seguir critérios mínimos de organização           

possibilitando a interoperabilidade, ou seja, diálogo, entre as bases de dados e suas informações.              

A tabela abaixo mostra a organização dos metadados após o tratamento e agregação de dados. 
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Campo  Memorial dos Povos 

Indígenas - ANTES DO 
TRATAMENTO 

    Memorial 
dos  Povos 
Indígenas - 
DEPOIS DO 

TRATAMENT
O 

 Museu Nacional 
Honestino 

Guimarães - 
FICHA 1 

Museu 
Nacional 

Honestino 
Guimarães  - 

FICHA 2 

Museu Nacional 
Honestino 

Guimarães – 
FICHA 1 e 2 

DEPOIS DO 
TRATAMENTO 

 Museu de 
 Arte de Brasília 

- ANTES DO 
TRATAMENTO 

   Museu de 
Arte de 

 Brasília - 
DEPOIS DO 

TRATAMENTO 

1 -   Item Item Item Item Item 

2 Número de Inventário  Número de 
Inventário 

Nº de registro Nº de registro Nº de registro Nº MAB Nº MAB 

3 Número na Coleção  Número na 
Coleção 

Outros números Outros 
números 

- Tomb Tombo 

4 Autor  Autor Artista Artista Artista Autor Artista 

5 Dimensões  Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões 
(AxLxP, cm) 

Dimensão cm Dimensão cm 

6 Nome da Peça  Nome da 
Peça 

- -  - - - 

7 - - Obra/Título Título  Título Título Título 

8 - - - Modo de 
entrada/Nº 
documento 

 Modo de 
entrada/Nº 
documento 

-  - 

9 - - Data Data da obra  Data da obra Data  Ano 

10 - - - Data de 
entrada 

 Data de 
entrada 

-  - 

11 Suporte - - Linguagem  Linguagem -  - 

12 - - - Data de 
registro 

Data de 
registro 

-  - 

13 Composição de 
material 

 Composição 
de material 

Técnica Técnica/ 
materiais 

 Técnica/ 
materiais 

Técnica  Técnica 

14 Observações Observações Observações Observações Observações -  - 

15 Localização na reserva 
técnica 

 Localização - -  - Mapeamento Localização 1  16

16 Coleção  Coleção - -  Coleção -  - 

17 Nome do povo usado 
no cadastrado do item 

  Nome do 
povo  

usado no 
cadastrado do 

item 

- - - -  - 

16 Localização 1, engloba hierarquicamente Localização 2, Localização 3, Localização 4 e Localização 5. 
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18 Região do povo Região do 

povo 
- - - - - 

19 Estado do povo Estado do 
povo 

- - - - - 

20 Coletor Coletora/Cole
tor 

- - - - - 

21 Data da Coleta  Ano da 
coleta 

- - - - - 

22 Descrição segundo 
termo de doação Berta 

Ribeiro 

 Descrição 
segundo 
termo de 

doação Berta 
Ribeiro 

- - - - - 

23 Demais partes  - - - - - - 

24 Origem Origem - - - - - 

25 Descrição da peça  Descrição da 
peça 

- - - - - 

26 Histórico/História/Modo 
de uso 

 - - - - - - 

27 Estado de conservação  Estado de 
conservação 

- - - - - 

28 Descrição do estado de 
conservação 

Descrição do 
estado de 

conservação 

- - - - - 

29 Indicação para restauro Indicação 
para restauro 

- - - -  - 

30 Outro Outro - - - -  - 

31 Responsável pelas 
informações 

Responsável 
pelas 

informações 

- - - - - 

32 Data de realização do 
inventário 

 Data de 
realização do 

inventário 

- - - -  - 

33 - - - - - -  - 

34 - - - - - -  - 

35 - - - - - -  

36 -  Nome da 
peça segundo 
Dicionário do 
Artesanato 
Indígena 

- - - -  
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37 - Nome da 

peça 
segundo 

Tesauro de 
Cultura 

Material dos 
índios no 

Brasil 

- - - -  

38 - Classe nível 
1 

- - - - - 

39 - Classe nível 
2 

- - - - - 

40 - Classe nível 
3 

- - - - - 

41 - Classe nível 
4 

- - - - - 

42 -  
Observações 
sobre a peça 
que estavam 
no nome da 

peça 

- -   Comentários 
que estavam no 

campo data 

- - 

43 - Nome 
indígena da 

peça 

- - - - - 

44 - País do povo - - - - - 

45 - Observações 
em 

Coletora/Cole
tor 

- - - - - 

46 -  
Responsável 

pelas 
informações 

2 

- - - - - 

Tabela de metadados 

 

A tabela acima é uma síntese do tratamento de dados no que se refere aos metadados.                

Pode-se notar que alguns metadados foram renomeados, outros excluídos e outros criados.            

Todas as alterações são estratégias para melhor organização e interoperabilidade entre as bases             

de dados. 

É importante que o museu faça revisões de pesquisa e investigação visando tornar a              

documentação de seu acervo cada vez mais precisa e descritiva. Nesse sentido, aponto alguns              

encaminhamentos para cada Museu envolvido nesse trabalho: 
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Memorial dos Povos Indígenas 

 

● Localizar o total de itens que faltam para completar a Coleção da Berta Gleizer Ribeiro               

para realização do tratamento e na sequência agregar à base de dados atualizada; 

● Revisar adequação dos nomes dos povos e suas variações 

 

Museu Nacional e Museu de Arte de Brasília 

 

● Revisar os metadados de dimensões na perspectiva de criar padrões de funcionais para a              

gestão do acervo. 

● Revisar e padronizar o metadado Artista referente ao artista/ autor das obras, com nome e               

sobrenome. Em paralelo estou avaliando possibilidades de transformação em lote dos           

nomes. E na sequência criar o metadado “Outros nomes” para apelidos, nomes artísticos,             

pseudônimos etc. 

● Revisar metadado “Comentários que estavam no campo data” para melhor organização           
da base 
 

Conforme o resultado apresentado, considera-se esse trabalho de absoluta relevância          

para a preservação de acervos culturais digitais em alinhamento com os princípios de Arte e               

Cultura conforme a Lei Complementar nº 934, que institui a Lei Orgânica do Distrito Federal . A                17

principal dificuldade encontrada foi conciliar a agenda dos profissionais dos museus envolvidos            

com os prazos de entrega do presente produto. O próximo passo consiste na construção de               

estratégias de configuração do repositório digital, por meio de estudo propositivo e reuniões com              

as equipes dos museus responsáveis pelos acervos em questão e a Secretaria de Cultura do               

Distrito Federal. 

 

 

 

  

17 Ver produto 1 desse mesmo Prodoc. 
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Anexos 

Ver arquivo que acompanha esse relatório intitulado “Base de dados tratada MPI” 

Ver arquivo que acompanha esse relatório intitulado “Base de dados tratada MUN” 

Ver arquivo que acompanha esse relatório intitulado “Base de dados tratada MAB” 
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