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INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades realizadas no
primeiro trimestre de execução 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 Ciência da
Informação (IBICT).
O relatório abrange os processos de trabalho, as metodologias utilizadas para
as análises propostas e os resultados obtidos, contemplando o período entre janeiro
e março de 2020, resultando assim na entrega do Produto 1- Avaliação do atual
Conjunto estruturado de fichas e Manual do INRC, a partir dos resultados do
Grupo de Trabalho de Avaliação do INRC.

1. METODOLOGIA UTILIZADA
Ao longo do relatório serão apresentados os resultados obtidos em oito
diferentes etapas da investigação. São elas: 1) Identificação das fontes de informação
para análise; 2) Leitura dos documentos; 3) Análise contextual e descritiva; 4) Análise
conceitual: entidades para modelagem; 5) Análise descritiva das entidades; 6) Análise
relacional das entidades: agrupamentos; 7) Análise das estratégias de gestão da
informação e 8) Sínteses. A imagem a seguir apresenta essas etapas e sua ordem
de

execução.

Para cada etapa foi desenvolvido um método específico, a descrição dos
métodos e a apresentação dos resultados obtidos em cada etapa serão descritos nos
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próximos tópicos.

2. IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO PARA ANÁLISE
A identificação das fontes de informação se iniciou por meio da análise do
conjunto de arquivos compartilhados pela equipe do IPHAN via Google Drive, com o
objetivo de identificar as fontes de informação relevantes para essa fase do projeto.
Os arquivos compartilhados consistem em documentos de referência como o manual,
fichas,

relatórios,

atas

de

discussão,

etc.

Posteriormente

também

foram

compartilhados por e-mail um endereço ftpiphan.iphan.gov.br por onde foi possível
acessar documentos relativos a inventários já realizados.

https://drive.google.com/drive/folders/1YTMOcLIdhqR6Z3r49_SwTpuFV7oA4iwm

Com base na análise da documentação foi possível categorizar as fontes de
informação (os documentos) em fontes primárias, secundárias e de consulta.
Consideramos fontes primárias aquelas que representam o objeto da presente análise
documental, que é o Manual do INRC, seu conjunto de fichas e os documentos dos
inventários já realizados. Como fontes secundárias foram consideradas aquelas que
não representam o objeto em si, mas o discutem. Como fontes de consulta foram
considerados os documentos não relevantes para a realização da análise, mas que
em algum ponto seria necessário para a consulta.
2.1 Fontes Primárias
a) Manual de aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais
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b) Formulários do Inventário:
-

Ficha de campo: Levantamento preliminar

-

Fichas de Identificação do Sítio e Localidade

-

Fichas de identificação de Ofícios, Lugares, Formas de Expressão,
Edificações e Celebrações;

-

Questionários: Identificação de Ofícios e de Lugares

-

Ficha de campo: Registros Audiovisuais

c) INRC do Museu Aberto do Descobrimento (Anexos e fichas)
d) INRC do Reisado de Pernambuco (Anexos, fichas e produtos)
2.2 Fontes Secundárias
a) Anexo 11 – Portaria no 160, de 11 de maio de 2016, que dispões sobre
Inventários do Patrimônio Cultural no âmbito do Iphan
b) Anexo 9 – Lista de INRCs realizados, por estado e região
c) Alguns aspectos relativos ao INRC: Documento de Referência
d) Anexo 2 - Sistematização da produção sobre o Inventário Nacional de
Referências Culturais desenvolvida no âmbito das consultorias Prodoc/Unesco
na Coordenação de Identificação do DPI
e) Anexo 7 - Relatório das atividades do Subgrupo - Análise de INRCs
f) ANEXO 10 – Tipologias de ação de identificação
g) Relatório Final do Grupo de Trabalho de Avaliação do Inventário Nacional de
Referências Culturais (GT-INRC)
2.3 Fontes de Consulta
a) Anexo 13 – Decreto no 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política
Nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais;
b) Anexo 12 - Lei no 13.123, de 20 de maio de 2015, que, entre outras medidas,
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao
conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para
conservação e uso sustentável da biodiversidade.
c) Anexo 3 – Cronograma e memória da reunião preparatória do GT, realizada em
Brasília, entre os dias 16 e 17 de junho de 2016.
d) Análise das Metodologias de Inventário Utilizadas em Outros Países
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e) Anexo 5 – Documentos de referência do Subgrupo de aspectos teóricos do GT,
acerca dos temas que foram aprofundados e debatidos:
f) Artigo Participação social na Política de Patrimônio Imaterial do IPHAN
g) Anexo 8 – Programações das reuniões do GT-INRC
3. LEITURA DOS DOCUMENTOS
Para possibilitar uma melhor apreensão e compreensão dos objetos estudados,
desenvolvemos um protocolo de análise composto por uma série de questões
norteadoras e um roteiro de leitura que serão apresentadas a seguir:

3.1 Questões norteadoras
● Quais são as principais construções teóricas e conceitos que são
manipulados e que temos de levar em consideração para representar do ponto
de vista informacional o que é o INRC?
● Como esses conceitos se relacionam entre si? Que tipos de dependência e
sentido expressam quando pensados em conjunto?
● Que tipos de documentos e que funções são geradas?
● Que tipos de mídias são produzidas e geradas ao longo do caminho?
● Antecedentes de criação INRC e sua política;
● Contextos de aplicação do inventário;
● Etapas metodológicas do inventário e seus instrumentos de coleta.
O roteiro de leitura, composto pelo nome do documento e uma breve
justificativa da sua seleção é apresentado a seguir:
3.2 Roteiro de leitura
1º Alguns aspectos relativos ao INRC: Documento de Referência Esse documento
levanta informações básicas que serviram pra guiar as reflexões e a dinâmica do
GT de Avaliação do INRC. Explica o contexto da criação do INRC e fala sobre os
conceitos que o Inventário articula, como a noção de “referência cultural”. 1

1

Pedro Clerot apontou que o artigo da Maria Cecília Londres Fonseca que está logo no início do
Manual do INRC “Referências Culturais: Base para novas políticas de patrimônio” é o maior esforço

5

2º Manual de aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais e seus
formulários: Entendendo os conceitos que o inventário mobiliza podemos olhar para
o manual de aplicação, que explica o inventário e a metodologia utilizada assim
como os instrumentos de coleta de informações.
3º ANEXO 10 – Tipologias de ação de identificação: Esse documento descreve em
que tipos de ações de identificação o INRC pode ser aplicado. Importante para
visualizarmos em quais cenários essa metodologia é aplicada.
4º Relatório Final do Grupo de Trabalho de Avaliação do Inventário Nacional de
Referências Culturais (GT-INRC): Depois de percorrer as leituras anteriormente
sugeridas podemos começar a analisar as propostas de revisão do Inventário que
foram discutidas pelo GT. Esse documento apresenta de forma condensada as
discussões e os resultados obtidos.
5º Anexo 7 - Relatório das atividades do Subgrupo - Análise de INRCs: Este
documento pode ser importante para esclarecer algumas dúvidas que possam vir
surgir na leitura do documento anterior. Ele apresenta a descrição das análises das
experiências de realização do INRC, levantando e discutindo pontos a ser
repensados na reformulação do inventário.
6º Fichas e anexos em geral.
7º Arquivos do Inventário do Museu Aberto do Descobrimento - BA
8º Arquivos do Inventário do Reisado de Pernambuco - PE

O protocolo apresentado permitiu a composição da análise contextual e
descritiva que será apresentada no próximo tópico.

4. ANÁLISE CONTEXTUAL E DESCRITIVA
Após a leitura dos documentos na sequência proposta pelo roteiro
anteriormente descrito, e à luz das questões norteadoras, foi possível elaborar um
documento que apresenta uma análise contextual e descritiva que aborda temas
relacionados IRNC, ao manual, seus instrumentos de coleta, os arquivos de
inventários já realizados e uma breve síntese de considerações do relatório final do
GT de Avaliação do IRNC. O documento foi apresentado, na reunião realizada no dia
27 de março, para apreciação e colaboração da equipe do IPHAN. As contribuições
foram realizadas por meio de comentários de um documento compartilhado via

teórico em torno dessa noção até hoje e pode até dar mais subsídios acerca dessa noção que
fundamenta o INRC.
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Google Drive, como pode ser observado abaixo.

https://docs.google.com/document/d/13kFfbSJyNQvQ8FNDRlRB4-uuqYD8ii7kNQpYL6rpHc/edit

As contribuições foram coletadas e integradas à análise contextual e descritiva
apresentada a seguir.

4.1 Antecedentes - Política Nacional do Patrimônio Imaterial
-

-

Concepções do imaterial nas políticas de patrimônio: (1936) de Mário de
Andrade à constituição cidadã (1980);
Chamado à ação: Carta de Fortaleza (Seminário Patrimônio Imaterial:
Estratégias e Formas de Proteção, 1997)
Comissão e o Grupo de Trabalho instituídos pela Portaria nº 37 do Ministério
da Cultura em 4 de março de 1998 - atender ao que está disposto no artigo
216 da constituição federal e na Recomendação sobre a Preservação da
Cultura Tradicional e Popular da UNESCO (1989)
Decreto 3.551/00 institui o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial - PNPI
e o Registro de bens culturais imateriais

4.2 Sobre o Inventário Nacional de Referências Culturais
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O INRC é considerado o principal instrumento de identificação no âmbito do
Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI). Segundo o Anexo 5Informações sobre o INRC
O INRC é o instrumento oficial da política federal de patrimônio
imaterial para a produção de conhecimento sobre bens culturais
de natureza imaterial. A sua utilização implica o trabalho em três
dimensões fundamentais: a produção de conhecimento para
subsídio de políticas públicas; a produção de documentação
(escrita e audiovisual) das práticas culturais e processos; e a
mobilização dos grupos sociais envolvidos. (ANEXO 5, p.1) - grifo
nosso

A autora Fuenzalida2 (2018) indica que o inventário se apresenta com um
instrumento em uma das fases do processo de registro de um bem como Patrimônio
Imaterial 3, mas não é utilizado somente para esse fim4.
O INRC é um instrumento metodológico que visa o levantamento,
atualização e organização de dados sobre determinada realidade
cultural territorialmente delimitada. Procurou-se por meio de sua
aplicação unificar as informações produzidas ou disponibilizadas
sobre um bem em questão. São as informações colhidas no
inventário que possibilitam a identificação das referências culturais, ou
seja, os aspectos específicos do grupo pesquisado e os elementos
que singularizam a suas identidades. ” (Fuenzalida, 2018, p. 102-103)
- grifo nosso

Segundo o Relatório Final do GT-INRC, desde seu estabelecimento em 2000,
mais de 160 ações de inventário foram realizadas (p.5). O mesmo documento aponta
que seu alcance não se restringe aos bens de natureza imaterial, e indica suas
potencialidades para a Política Nacional do Patrimônio Material -PNPM
Originalmente o INRC foi vinculado aos processos de gestão dos
núcleos urbanos tombados e inicialmente concebido como inventário
territorial, que abarca todo tipo de bens culturais que fizessem
referência à cultura e identidades locais. Entretanto, o instrumento
passou por uma inflexão institucional que acabou circunscrevendo-o
ao âmbito da política de Patrimônio Imaterial e sua gestão passou a
ser feita pela COIDE/DPI. (p.6)

Em “A trajetória do patrimônio cultural imaterial: política de proteção e formação de um discurso”
Juliana Izete Muniz comentou que o inventário não é um instrumento obrigatório para o registro. Mas
apontou que “na opinião dos técnicos, um processo de Registro que conta com um INRC como base
costuma estar melhor instruído, mais detalhado e com levantamentos mais completos acerca de seu
valor patrimonial. De todo modo, várias tipologias de pesquisa são/ foram utilizadas para o Registro até
hoje na prática”
4
O que pode ser constatado no documento ANEXO 10 – Tipologias de ação de identificação.
2
3

8

Segundo o relatado no Anexo 10 Tipologias de ação de identificação
produzido no âmbito do Grupo de Trabalho, o INRC já foi utilizado para os seguintes
tipos de ações de identificação:
1- Produção de conhecimento sobre bens culturais imateriais
2- Identificação para reconhecimento
3- Identificação em Planos de Salvaguarda de bens registrados
4- Atualização do conhecimento sobre bens identificados

O Anexo 10 Tipologias de ação de identificação ainda observa que uma
nova reestruturação do INRC deve levar em consideração um escopo mais
abrangente que não está atrelado exclusivamente ao INRC, e dessa forma pensar
“seu aperfeiçoamento como um instrumento de política pública de múltiplas
funcionalidades” sendo “ considerado no escopo mais abrangente do macroprocesso
de identificação”.

4.3 Alguns conceitos mobilizados pelo INRC

Referência cultural
No contexto do manual, referência significa “alusão, ou seja, identificação
indireta de algo por meio de fato, objeto ou personagem conhecidos” (Manual, p.29) e
também significa “baliza, ou seja, marca que indica o limite e que estabelece termo de
comparação e diferenciação” ou seja pode indicar aquilo que remete a alguma coisa
ou aquilo que se transformou a partir de algo. Em resumo “referências são objetos,
práticas e lugares apropriados pela cultura na construção de sentidos de identidade,
são o que popularmente se chama de raiz de uma cultura”. Tem a ver com a
conferência de sentido patrimonial para um objeto ou uma prática5.

5

Pedro Clerot apontou o sentido patrimonial do objeto ou prática (ao bem cultural) deve ser conferido
pelos próprios detentores das práticas culturais/sociais.
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Bem cultural6
No contexto do inventário um bem cultural não é algo fixo e cristalizado, mas
sim como “produtos históricos dinâmicos e mutáveis”. São elementos da realidade de
um determinado grupo social “designadas por denominações específicas e correntes”
como exemplo do mutirão como uma forma específica de reunião e trabalho e a festa
do padroeiro que é uma forma de celebrar a religiosidade.
Estas – o mutirão, uma festa, uma dança – são instituições sobre as
quais se pode conversar, que se pode presenciar, que se sabe o
quanto dura, que se sabe como pôr em ação, etc. É a esse tipo de
recorte que corresponde o que, no presente trabalho, denominamos
de bem cultural. (Manual, p.30)

4.4 Categorias de bens culturais imateriais que estruturam o inventário.
Das cinco categorias de bens culturais que estruturam o inventário, quatro
delas são correspondentes às utilizadas para o registro do patrimônio cultural imaterial
brasileiro, exceto a “edificações” que corresponde ao patrimônio material. As
categorias são as seguintes:
●

Celebrações: “principais ritos e festividades associados à religião, à civilidade,
aos ciclos do calendário, etc.”

●

Formas de expressão: Formas não linguísticas de comunicação associadas a
determinado grupo social ou região, desenvolvidas por atores sociais”

● Ofícios e modos de fazer: “atividades desenvolvidas por atores sociais
(especialistas) reconhecidos como conhecedores de técnicas e de matériasprimas que identifiquem um grupo social ou uma localidade”
● Lugares: “aqueles que possuem sentido cultural diferenciado para a população
local. São espaços apropriados por práticas e atividades de naturezas variadas
(exemplo: trabalho, comércio, lazer, religião, política, etc.) ”
● Edificações: “estruturas de pedra e cal estão associadas a determinados usos,
a significações históricas e de memória ou às imagens que se tem de certos
lugares”

Sobre a definição de “bem cultural”, Pedro Clerot apontou o artigo de Flavio de Lemos Casalade
que está no Dicionário de Patrimônio Cultural:
http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/42/bem
6
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4.5 As etapas de levantamento de dados do INRC e os instrumentos de coleta

Para entender como o INRC é representado informacionalmente se torna
importante conhecer as etapas da metodologia de pesquisa adotada 7. A metodologia
utilizada para realizar o inventário é composta de três etapas principais, pensadas
como “níveis de aproximação”: (1) o levantamento preliminar, a (2) identificação de
bens culturais e a (3) documentação. As duas primeiras etapas possuem métodos
específicos de realização, já na etapa documentação os métodos podem variar de
acordo com os pesquisadores chamados para a sua realização, dessa forma o Manual
do INRC detalha somente as duas primeiras 8.
A seguir veremos os instrumentos utilizados para a coleta e registros de dados
para cada etapa e por fim abordaremos a estrutura do relatório final.

4.6 Etapa 1 - Levantamento Preliminar
Segundo o Manual do INRC, a etapa Levantamento Preliminar consiste no
processo de tomada de decisão em relação a delimitação do sítio e subdivisão das
localidades; reunião e sistematização das informações sobre o sítio, que consiste na
pesquisa em fontes secundárias, documentos oficiais, viagens ao campo para uma
entrevista com testemunhas chave sobre as práticas locais. (Manual, p.36). Nessa
etapa de levantamento preliminar deverão ser inscritos no Anexo 3 “os bens que se
incluem nas categorias celebração, edificações, formas de expressão, lugares, ofícios
e modos de fazer” (Manual, p.36) segundo alguns critérios.
Os Instrumentos de coleta de dados da etapa Levantamento Preliminar são os
seguintes:
(FCI) Ficha de Campo: Levantamento Preliminar
(FC2) Fichas de Campo: Registros Audiovisuais9

7

Para entender cada etapa em termos de finalidade, características e atividades consultar:
Detalhamento: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Anexo%205(4).pdf
Ivana Cavalcante indicou que “Embora nos documentos institucionais seja comum se referir ao
INRC como uma metodologia, isso sempre foi discutido e não julgado muito apropriado. Por fim,
convencionamos considerá-lo como um método de sistematização de dados e não da pesquisa em si.
”
9
Sobre o uso dessas fichas Ivana Cavalcante apontou que “Essas fichas rapidamente caíram no
desuso, pois possuem as mesmas informações que os Anexos 1 e 2. Foram pensadas inicialmente
8
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4.7 Etapa 2- Identificação
As informações desta etapa são produzidas por meio de entrevistas utilizandose de questionários e gravações, complementadas pela observação direta da
atividade e poderá ser produzido registro audiovisual mínimo. Essas informações são
sintetizadas nas fichas de identificação.
Serão identificados os bens considerados característicos de um sítio
ou localidade, sejam eles de ocorrência generalizada ou não:
conhecê-los em profundidade ou poder ocupar posições de destaque
na sua organização constituem prerrogativas de quem pertence a um
grupo social determinado. Assim, em princípio, os bens identificados
devem estar em vigência na localidade (não importa se emergentes
ou em declínio) ou na memória da comunidade, independentemente
de os pesquisadores terem ou não observado a sua execução ou, em
se tratando de lugares, a realização das atividades que os constituem
segundo os usos e costumes locais. (Manual, p.43)

(F10) Ficha identificação de sítio (pode ser composto por mapas, plantas e
iconografia) - Informações do sítio a ser inventariado, tem como anexos:
➢ (F10-A1) Bibliografia (documentos oficiais, relatórios técnicos,
levantamentos estatísticos e censos demográficos)
➢ (F10-A2) Registros audiovisuais
➢ (F10-A3) Bens Culturais inventariados
➢ (F10-A4) Contatos
➢ (F11) Ficha de Identificação de localidades - podem ser várias
localidades

Por sua vez a (F11) Ficha de Identificação de localidades pode ter como
anexos:
➔
➔
➔
➔

(F11-A1) Bibliografia
(F11-A2) Registros audiovisuais
(F11-A3) Bens Culturais inventariados
(F11-A4) Contatos

para ser instrumentos de coleta de informações, para depois serem sistematizadas nos anexos 1 e 2.
”
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Em relação aos instrumentos de coleta, cada manifestação identificada tem sua
ficha de identificação e questionário10 de acordo com a categoria de patrimônio
imaterial:
❖ Fichas de Identificação:
(F20) Celebrações
(F30) Edificações
(F40) Formas de Expressão
(F50) Lugares
(F60) Ofícios
❖ Questionários de Identificação:
(Q20) Celebrações
(Q30) Edificações
(F40) Formas de Expressão
(F50) Lugares
(F60) Ofícios

4.8 Etapa 3 - Documentação11
O Manual não se propõe a explicitar essa etapa, porém no Anexo 5
encontramos informações mais detalhadas. A finalidade dessa etapa seria a
“sistematização e tratamento dos dados produzidos, elaboração de produtos e ações
devolutivas para os grupos envolvidos” (Anexo 5, p.3). A etapa seria caracterizada por
“atividades de análise, interpretação, tratamento e sistematização de dados e
informações” que envolveriam uma série de atividades12.
Sobre a diferencia das fichas e questionários, Ivana Cavalcante disse que “Os questionários também
foram pensados para ser instrumentos de coleta de informações em campo, como um roteiro de
entrevista, enquanto as fichas de identificação serviriam para sistematizar as informações coletadas na
aplicação dos questionários. Por exemplo, uma F40 referente ao reisado sistematizar as informações
de todos os Q40 de pessoas entrevistadas referente à esta forma de expressão. Mas, na prática, as
equipes produziam os seus próprios instrumentos de pesquisa, preenchendo só as fichas de
identificação como resultados finais. No entanto, em alguns casos nos quais os questionários
preenchidos foram entregues ao IPHAN, se revelaram fontes ricas de informação, pois particularizava
as informações do detentor entrevistado, o que pode ser muito útil, especialmente no caso dos ofícios,
quem que a prática individual importa muito em termos de salvaguarda”.
11
Sobre a etapa Documentação, Ivana Cavalcante apontou que “com o tempo, a documentação foi
considerada um processo que atravessava toda a realização inventário e não somente a produção dos
produtos finais”.
10

12

Detalhadas na página 3 do Anexo 5.
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4.9 Relatório final do INRC13: Como os documentos se relacionam e se
organizam
Segundo instruções do Manual, o relatório deve ser aberto pela Ficha de
identificação do Sítio, seguida por:
● Mapas;
● Anexos 1 (Bibliografia);
● Anexo 2 (Registros audiovisuais);

Subdividir o sítio incluindo as Fichas de Localidades seguido por:
●
●
●
●

Anexo 3 (Bens culturais inventariados);
Anexos 4 (Contatos);
Mapas;
Fichas de identificação dos bens correspondentes a cada
localidade.

Desse modo, “as fichas de identificação dos bens culturais de uma dada
localidade serão numeradas em sequência e reunidas segundo os tipos de bens”
(Manual, p.115) Desse modo volume final deve ser apresentado na sequência
ilustrada abaixo:

Segundo Ivana Cavalcante, “há confusões semânticas em relação ao termo relatório. O manual
chama de relatório o conjunto organizado das fichas produzidas. Mas, relatório também é uma peça
documental agregada ao inventário, onde se trata dos aspectos da pesquisa, como as escolhas teóricometodológicas, o relatório de atividades e a avaliação crítica do processo. É como se as fichas fossem
mais descritivas e o relatório mais analítico, o que o GT considerou ruim, e recomendou que descrição
e análise tivessem integradas na nova ferramenta".
13

14

4.10 Descrição da documentação de inventários já realizados
A presente análise leva em consideração os arquivos compartilhados por meio
do link: ftp://ftpiphan.iphan.gov.br/. O link dá acesso a pastas onde se pode identificar
os documentos do INRC e produtos derivados de dois inventários.

Inventário do Museu Aberto do Descobrimento - BA
● Anexos
-

Anexos 1: F10 - A1 (01 documento)

-

Anexos 2: F10 - A2 (01 documento)

-

Anexos 3: F11 - A3 (09 documentos)

-

Anexos 4: F10 - A4 (01 documentos) e F11 - A4 (09 documentos)

● Fichas
-

Bens Identificados:
Celebrações F20 (5 documentos)
15

Edificações F30 (2 documentos)
Formas de Expressão F40 (6 documentos)
Lugares F50 (4 documentos)
Ofícios F60 (6 documentos)
-

Localidades: F11 (9 documentos)

-

Sítio: F10 (1 documento)

● Arquivos que parecem ser um backup de um teste no Access;
● Gravações Sonoras/ Música:
-

28 arquivos de áudio (.mp3 e .wav) - o título parece indicar a que
ficha/anexo corresponde.

● Materiais Audiovisuais:
-

Fotos: do sítio e das localidades - parece que há uma lógica de organização no
título dos arquivos (arquivos em .tif);

-

Mapas: arquivos em .gif e .jpg referente ao sítio e as localidades;

-

Vídeos: arquivos em .flv e .avi - bens culturais identificado no título;

-

Áudio: arquivos em .mp3 e .wav - bens culturais identificado no título

● Vídeos produzidos durante o inventário: repete os arquivos de vídeo.
● Fotografias: repete os arquivos de fotos.
O arquivo .zip- apresenta arquivos de um site em flash, um pacote de anexos
e outro de ficha de identificação que parece repetir os documentos listados acima.

Documentos do Inventário do Reisado de Pernambuco - PE
● Nota técnica Reisado14: arquivo em .docx - Análise do INRC do Reisado no
estado de Pernambuco
● Registros Sonoros: arquivos separados em pasta indicando a que reisado
pertence em .mp3
● Fotografias: arquivo em .jpg separados pela localidade
● Capas e rótulos de CD: diversos arquivos em .pdf

14

Juliana Izete Muniz apontou que esse documento está em construção e pode ser desconsiderado.

16

● Relatório analítico, dossiê, fichas e anexos do INRC: separados em 05 arquivos
.pdf
Pode ser observado que no caso da documentação do Inventário do Reisado
houve uma preocupação em organizar os materiais15 de forma sequencial e
contextual, o que é refletido pelos 5 volumes em .pdf, que parecem ter passado por
um processo editorial. Também há indicativos da disponibilização desse corpus
documental por meio de CD e DVD.

4.11 Reflexões sobre o INRC: Sistematização das recomendações para a
reestruturação do INRC e a construção de um sistema de informação
Entre os documentos disponibilizados para análise, o Relatório Final do GTIRNC destaca-se por elencar de forma sistemática as críticas em relação ao atual
formato de coleta, organização e disponibilização das informações do Inventário. O
grupo foi criado em 2016, pela Portaria nº 283 “pela necessidade de uma avaliação
do INRC, com o objetivo de aprimorar as ações de identificação do IPHAN” (Relatório,
p.2). O documento foi analisado e dele foram extraídos e sistematizados pontos
relevantes para a presente fase do projeto.
Dessa forma foi possível identificar os seguintes pontos críticos apontados pelo
Relatório Final do GT- INRC em relação ao atual conjunto estruturado de fichas e o
Manual do INRC:
1- A distinção de um bem cultural ou uma referência cultural e a relação entre
eles é algo que parece não ter ficado claro para os pesquisadores que aplicaram o
INRC (p.6-7).
Encaminhamento: Há uma indicação de um trabalho PRODOC/Unesco sobre a
noção de referências e alguns apontamentos na página 6 do relatório, mas precisa de
um tempo de estudo e reflexão, pois essa noção rege o inventário e é apresentada de
formas diferentes em documentos estruturantes16.

Sobre a organização dos documentos do Inventário, Ivana Cavalcante observa que “na massa de
inventários produzidos, há organizações das mais diversas maneiras. Os mais recentes são mais
organizados e preocupados com a proposta gráfica e identidade visual. Boa parte dos inventários
também é acompanhado de outros produtos, além das fichas propostas no manual e relatórios, como
cartilhas, livros, CD-ROMs, vídeos e outras coisas. Entendemos tudo isso como partes do inventário. ”
15

Sobre isso Pedro Clerot comentou que “ o entendimento de que, sem prejuízo à liberdade de cada
pesquisador, ou mesmo de outros setores do Iphan, em trabalhar com um entendimento diferente
16

17

2- Identificada a diferenciação entre “bens inventariados” e “bens identificados”.
Isso teria ocorrida em função da divisão das etapas de pesquisa do INRC. Os bens
são considerados “identificados” se descritos na fase Identificação, e os bens são
considerados inventariados se descritos na fase Levantamento Preliminar (p.7)
Encaminhamento: Se entende que todo o inventário é um processo de identificação
e qualquer bem que estiver descrito em qualquer fase é um bem inventariado17.
3- A categoria “Bens Associados”;
Encaminhamento: O GT entendeu que não faz sentido manter a categoria “bens
associados” para a identificação dos bens “ porque o vínculo entre os bens pode ser
automatizado no sistema”. Recomenda repensar o lugar dos “bens associados” em
relação ao processo de Registro e aos Apoio de Fomento. (p.9)
4- O grupo indica que o INRC não seja mais dividido em fases específicas, para
evitar o escalonamento de bens culturais no inventário (p.9)
Encaminhamento: o aprofundamento de informação que caracteriza a fase de
identificação pode ocorrer de forma orgânica na pesquisa.
5- Diagnosticou-se a dificuldade, “da forma como hoje está estruturado o INRC,
em apreender os sentidos de cada comunidade sobre história e historicidade de seus
bens culturais, para além dos campos relativos à contextualização das fichas de
Questionário e de Identificação do Inventário. ” (p.9)
Encaminhamentos: Criar mecanismos, de história oral por exemplo, para a
incorporação de narrativas das comunidades, para além dos depoimentos para as
descrições dos bens que hoje estão no IRNC, avaliar possibilidade de criar ou
fomentar interfaces com processos educativos que priorizem construções coletivas
das narrativas (p.9). “Também será importante que o novo manual e possíveis
modelos de termo de referência para um novo INRC determinem com clareza quais
são as perspectivas de construção de significados das narrativas, das memórias
envolvidas na constituição dos processos de patrimonialização dos bens culturais
inventariados” (p.10)

acerca do que é Referência Cultural ou bem cultural, para o instrumento do INRC, será necessário
definir”.
17
Ivana Cavalcante comentou que essa diferenciação não deve ser feita e que “os ciclos de
informação do sistema resolveriam a questão do aprofundamento de informação. ”
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6- Necessidades geradas a partir da incorporação e fortalecimento de novas
funções institucionais para o INRC: o grupo defende que a função primária do
inventário enquanto política pública é “estabelecer interação e construir relações com
as comunidades18 para as quais a política de patrimônio está voltada” (p.10). “O INRC
deverá possibilitar ao Iphan entender os propósitos das comunidades, grupos,
segmentos e coletividades para, a partir daí, planejar e realizar suas ações” (p.10).
Encaminhamentos: Necessário aprimorar o instrumento para melhor desempenho
das funções19: “diagnóstico, acautelamento (tombamento, registro e chancela), a
educação patrimonial, a construção de protocolos comuns comunitários ou termos de
condutas entre os atores envolvidos”(p. 10). Em relação às adaptações formais no
Inventário o grupo sugeriu “desde a criação de campos específicos, desenvolvimento
de roteiros adaptados a cada função esperada do inventário e a revisão das
orientações no novo manual” e a “possibilidade de prever etapas especificamente
voltadas para a mobilização social ao longo da realização do Inventário”. Outra
resolução consiste em que o “termo de referência modelo pretendido para o novo
INRC”20 deve estabelecer a condicionante da participação social desde o início do
processo por meio da previsão de atividades de “mobilização, identificação,
articulação e formação de redes já existentes nos territórios em que as pesquisas
ocorrem” (p.10). Ainda sobre isso o relatório aponta que
Nas orientações do futuro Manual revisado, assim como na
reestruturação dos campos do INRC, também será necessário prever
espaços e orientações para que o inventário seja qualificado a partir
do processo de mobilização, participação social e envolvimento das
pessoas na geração dos dados sobre os bens culturais e não apenas
dos produtos finais do inventário, sejam eles quais forem (registros
audiovisuais, relatórios, dossiês, publicações etc.) (p.10)

7. As orientações presentes no Manual voltadas aos pesquisadores não são
suficientes para explicar as finalidades do processo de inventariação e que o modelo

Pedro Clerot aponta que “por serem as comunidades que atribuem valor e significam os bens de sua
cultura como uma referência cultural. Só faz sentido, se partir dessa relação delas com o instrumento
institucional que nós propomos. ”
19
Para Ivana Cavalcante esse ponto ainda está obscuro “pois teríamos de ver como as "entidades" se
desdobram em informação em cada tipo de função. No GT não tínhamos o menor conhecimento para
visualizar como essas expectativas se resolveria num sistema”.
20
Pedro Clerot comentou que essa preocupação tem a ver com os casos em que empresas são
contratadas para pesquisa.
18

19

de capacitação de equipes atual termina por automatizar o preenchimento das fichas
do inventário sem uma reflexão crítica.
Sem encaminhamento específico.
8 -

Adequação do inventário aos diferentes propósitos, como ferramenta

estabelecimento diferentes níveis de produção e aprofundamento da informação,
dependendo do propósito do inventário. Discutiu-se a possibilidade de convergência
do INRC e o Inventário Participativo21. Aprimorar suas capacidades quanto
“instrumento de gestão e diagnóstico, trazendo avaliação de risco, vitalidade,
avaliação de gravidade, urgência, tendência etc.” (p.11)
Encaminhamento: O processo de se tornarem digitais os processos associados ao
INRC pode ajudar a contemplar os diferentes
“níveis de produção e aprofundamento das informações sobre os bens
culturais inventariados, atendendo a diversas finalidades sem,
necessariamente, criar tipologias, nem novas ferramentas de
identificação calcadas nas mesmas premissas e conceitos do INRC,
já que diferentes etapas e tipos de visualização ou acolhimento de
dados podem ser resolvidas no sistema de gestão do Inventário (p.11)

Sobre a questão da participação social mais ativa
“o grupo pensou em situar o Inventário Participativo como
possibilidade dentro do processo de identificação a partir das
referências culturais, melhorando seu acompanhamento e pensando
adaptações e adequações de forma a recepcionar dados advindos dos
processos participativos que ocorrem na sociedade num novo
sistema/base de dados. ”
Para isso, será necessário pensar o INRC de forma modular. Esses
módulos deverão ser mais abertos em termos de disponibilizar
campos acessíveis a detentores e à população que não
necessariamente possua conhecimentos especializados em
patrimônio cultural ou ciências sociais (p.11)

A questão da participação social, e os reflexos para o novo inventário, continua
sendo abordada em outros pontos do relatório, inclusive nas páginas 16, 17.e 18
10- Necessário oferecer fundamentos para futuros trabalhos de identificação
do novo INRC.
21

Pedro Clerot comentou que o Inventário Participativo ainda é somente uma iniciativa em formato de
publicação: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/inventariodopatrimonio_15x21web.pdf e
relata que “acreditamos que ele possa ter seus princípios "migrados" para o novo INRC - como num
módulo de envolvimento inicial da comunidade, ou como módulo de autoinventariamento”.

20

Encaminhamento: Definir melhor no manual termos como “grupos de
interesse”, “segmentos sociais”, “grupos sociais”, etc. E indica uma saída conceitual
abordando a noção de “comunidade patrimonial” sugere o texto de Giorge Bessoni
(p.14)
11- Problemas na definição do conceito-chave território: a noção não deve estar
atrelada às dimensões político-administrativas e deve gerar uma “descrição e
apresentação das áreas de ocorrência dos bens culturais a partir das territorialidades
produzidas pelos grupos em suas vivências” (p.14)
Encaminhamentos: O GT apresenta as contribuições de Deyvesson Gusmão no que
retoma as ideias originais do Manual que aponta tanto a necessidade de captar dados
que possam ser comparados com os padrões estabelecidos pelo território nacional
quanto a outras configurações socioespaciais constituídos nas dinâmicas espaciais.
A menção a “uma geografia própria” no Manual de Aplicação do INRC
é a chave que abre portas para a possibilidade de que a delimitação
do universo territorial da pesquisa para o Inventário atenda a critérios
que remetem “tanto à inclusão da perspectiva do grupo social
considerado na delimitação da área inventariada, quanto o uso de
critérios de natureza interpretativa. ” (p.15)

12-

Associação

dos

inventários

a

uma

base

cartográfica

e

de

geoprocessamento: o relatório indica a necessidade de
[..]subsidiar o inventário de recursos técnicos e metodológicos que
instrumentalizam a espacialização e produção de leituras e narrativas
cartográficas, melhorando os futuros dados a serem produzidos, mas
também buscando soluções para inclusão dos dados já existentes22
em bases desse tipo (p. 15)

Encaminhamentos: Retomar a ideia do inventário com base territorial “no sentido de
pensar toda a estruturação de seus processos digitalmente e em campo, a partir da
perspectiva de uma base cartográfica.

Pedro Clerot observa que esses dados não são somente dos INRCs já realizados, “ mas também, e
sobretudo, dos relatórios de impacto que recebemos no âmbito de licenciamentos ambientais que
geram muitas informações georreferenciadas sobre bens culturais que, muitas vezes, já foram
identificados e registrados. ”
22

21

13- Confusão do que é procedimento e do que é forma de organização da
informação: As fichas são utilizadas no procedimento, que deveria ser adequado para
cada situação e utilizada com uma forma de organização da informação.
Encaminhamentos: O novo Manual deve explicitar que cada pesquisa deve
“ser estruturada por instrumentos próprios e apropriados ao campo e aos contextos
específicos’ (p.19)
[..] o GT debateu uma possibilidade levantada nas reuniões
presenciais, de que não existam fichas, mas um roteiro que possa ser
adaptável para cada projeto, bem como a possibilidade de que não
existam fichas específicas para cada categoria de bem, de forma a
evitar a categorização excessiva e a repetição de informações apenas
em função das categorias nas quais os bens são enquadrados.
Para que isso possa acontecer, será imprescindível que o roteiro traga
o conjunto de questões de interesse do Iphan e dos demais agentes
responsáveis pelas políticas de patrimônio cultural. Da mesma forma,
o documento de orientação ao qual o grupo vem se referindo como
“Manual”, mas que poderá ter a forma de guia, termo de referência,
manual revisado, ou outra que se julgar mais adequada - precisa
explicitar as formas pelas quais se operacionalizam as diferentes
possibilidades de realização do inventário. (p.19)

14- Separação das informações descritivas e analíticas do processo de
trabalho: A estrutura atual promove uma separação dos dados analíticos sobre os
bens culturais dos descritivos desses bens.
Encaminhamento: “Seria importante agregar os dados analíticos do processo,
de forma a explicitar as escolhas e recortes da pesquisa e evitando ao máximo tratar
de forma apartada fichas e relatórios, por exemplo. ” (p.19-20)
15- Sobre a divisão de fases da metodologia provoca a fragmentação do
conhecimento produzido.
Encaminhamento: A ordenação da informação deve estar de acordo com o
objetivo de cada inventário e não pré-estabelecido. Pensar em módulos diferenciados
para a organização da informação a partir do tipo e do nível de aprofundamento que
se queira produzir.

4.12 Considerações sobre digitalização no Relatório Final do GT de Avaliação
do IRNC
22

Ao observar os temas apresentados no conjunto de recomendações, foi
possível identificar os seguintes eixos de reivindicação de reestruturação:
-

Reestruturação do Manual;

-

Reorganização dos processos metodológicos do INRC;

-

Novas funções institucionais23;

-

Digitalização do processo.
Por considerar um tema de especial relevância para essa fase do projeto

apresentamos abaixo um compilado das recomendações relatadas no item 6
“digitalização do processo” do Relatório Final do GT de Avaliação do INRC, a seguir.
Sobre a não existência de uma base: indica para a necessidade de definição
de qualidades, parâmetros para o sistema, tipos de informações a ser incluídas e a
quais bases se vincular. Fala sobre utilizar a “nova versão” do INRC como uma “Matriz
de

referenciamento24”

-

além

de

produzir

novas

informações

também

contextualizando-os e correlacionando com outras fontes - ferramentas de integração
de sistemas- um sistema compatível com outras fontes de informação.

Prever

ferramentas para que dados possam ser acrescentadas pelas comunidades
inventariadas;
Sobre a segmentação de informações nas fichas: definir no novo manual,
um marco operacional que explicite as orientações25 para a produção das informações
de diferentes naturezas.
Sobre as informações que se pretendem divulgar: Disponibilizar textos
editados, imagens e vídeos para tal fim. Usa como exemplo o Mapa Audiovisual del
Patrimonio Cultural Peruano26. Fala sobre a criação de um website para cada
inventário ou uma página web integrada com o SICG, com informações com padrão

Ivana Cavalcante aponta que as funções institucionais devem ser melhor desenvolvidas “ pois
demandaria níveis diferentes de organização das informações”.
24
Pedro Clerot observa que a ideia de “matriz de referenciamento” tem haver “com a noção de
Referência Cultural, sobretudo no CNRC, entre finais dos anos 70 e início dos 80. ”
25
Ivana Cavalcante observa que há uma certa indefinição sobre “o que pode ser orientação
procedimental e o que é resolvido com a arquitetura das informações em si no sistema”.
26
O mapa foi consultado e não estava disponível. Sobre isso Juliana Izete observou que quando o
mapa foi consultado durante a pesquisa de outros instrumentos de inventários no mundo era possível
ver que “de cada localidade em que havia bens culturais imateriais "pulavam" ícones de publicações
em pdf, vídeos, e etc. sobre o bem cultural. Uma forma de compilar, sobre um mapa, os diversos
produtos que compõem/podem compor os inventários. ”
23

23

adequado ao público geral. Fala em definir padrões de qualidade dos materiais que
comporão o sistema - garantir homogeneidade, compatibilidade de formatos e
resultados.
Sobre a inflexibilidade IRNC: O sistema deve transpor as fases e finalidades
do inventário, de forma que o preenchimento estaria vinculado a finalidade de cada
ciclo de informação.
Acesso aos dados: Fala sobre criar instrumento de restrição de divulgação de
informação quando for de interesse da comunidade documentar, mas não divulgar.
Dessa forma devem possuir campos com restrição de acesso27 em algumas das
informações.
Certificação de informação28: Fala sobre a necessidade de mecanismos de
registro de autoria - rastrear ciclos de produção de dados - e regras para modificação
de informações e homologação e inserções.
Atualização dos inventários: possibilidades de atualização do inventário, ser
levado a cabo sob demandas dos agentes que participam da política de identificação
e salvaguarda.
Banco de dados29: o novo banco de dados deverá considerar o
acondicionamento de novas informações, de futuras ações e também o que já foi
produzido pelo INRC, mesmo que somente de forma sucinta no mínimo sobre data e
contexto da produção da informação.

5. ANÁLISE CONCEITUAL: ENTIDADES PARA MODELAGEM
Na etapa anterior foi possível identificar os instrumentos de coleta descritos no
INRC que consistem em um conjunto de fichas, questionários e anexos, listados a
seguir:
Ivana Cavalcante aponta que a “restrição de informações traria a necessidade de criação de perfis
diferentes de acesso aos dados”.
28
Ivana Cavalcante relata que “imaginamos que a nova ferramenta deve permitir a atualização de
dados sobre os bens e as comunidades inventariadas, coisa que não conseguimos com o INRC atual.
Para isso, teríamos de pensar os mecanismos e regras citados”.
29
Ivana Cavalcante relata que “um dos grandes erros nossos no sistema anterior foi querer pensá-lo a
partir da estrutura do manual do INRC, ainda que já tínhamos levantado um número considerável de
problemas. Não queremos fazer isso de novo e aceitamos até tratar os materiais existentes nem que
seja só no âmbito de um repositório”.
27

24

Levantamento Preliminar
(FCI) Ficha de Campo: Levantamento Preliminar
FC2) Ficha de Campo: Registros Sonoros e Audiovisuais
Identificação
(F10) Ficha de Identificação: Sítio
(F11) Ficha de Identificação: Localidades
Anexos
(A1) Bibliografia
(A2) Registros audiovisuais
(A3) Bens Culturais inventariados
(A4) Contatos
Fichas de Identificação de Bens Culturais
(F20) Celebrações, (F30) Edificações, (F40) Formas de Expressão, (F50) Lugares,
(F60) Ofícios e Modos de Fazer.
Questionários de Identificação de Bens Culturais
(Q20) Celebrações, (Q30) Edificações, (Q40) Formas de expressão, (Q50) Lugares,
(Q20) Ofícios e Modos de Fazer.

O conjunto de fichas, anexos e questionários foram analisados para identificar
as principais entidades conceituais representadas nos documentos e as possíveis
mídias relacionadas foram destacadas em amarelo, como no exemplo a seguir.

25

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1251I0CaiwulcaUlzqHda41vkZKB3Bz0V-bVh4sdhsJA/edit?usp=sharing

6. ANÁLISE DESCRITIVA DAS ENTIDADES
Nessa etapa as ocorrências das entidades foram identificadas em cada
documento com o objetivo de identificar a recorrência e dispersão documental dos
conceitos estruturantes. Esses conceitos são importantes por serem eles que
estruturam semanticamente as formas de organização da informação que iremos
propor em etapas futuras. Na imagem a seguir é possível verificar os conceitos que
aparecem com uma maior frequência no conjunto da documentação.

26

. O resultado completo com a análise de frequência dos conceitos pode ser
visto na aba 4 da tabela disponível no seguinte link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1251I0CaiwulcaUlzqHda41vkZKB3Bz0VbVh4sdhsJA/edit?usp=sharing

7. ANÁLISE RELACIONAL DAS ENTIDADES: AGRUPAMENTOS
Para a realização de uma análise relacional das entidades, os conceitos
identificados foram relacionados aos documentos de origem e assim construímos uma
modelagem de rede de relacionamentos entre conceitos e documentos.
O objetivo dessa rede é permitir a visualização dos grupos conceituais e a
forma como se estruturam na atual representação da documentação utilizada pelo
IPHAN. Para a construção dessa rede, os dados foram trabalhados no software de
análise de redes GEPHI.

27

O software gerou uma visualização onde é possível navegar nos nós e arestas
da rede conceitual gerada, assim como identificar determinados clusters e seus
relacionamentos, como pode ser visto a seguir:

28

Por meio da análise da rede conceitual foi possível observar que:

1.

Os conceitos na rede serão entendidos em dois níveis: primários e
secundários;

2.

O conceito de localização é estruturante e central para toda a rede. Todos
os outros conceitos se remetem e dependem dele para se relacionar entre si;

3.

É possível identificar um grupo conceitual bastante articulado entre si e com
poucas relações para fora: o grupo da Localidade/Sítio (em verde na rede):

a.

Essas entidades conceituais se complementam na representação da
informação, tendo menos dependência dos outros conceitos da rede.

4.

Há dois outros grupos que são estruturados por 3 conceitos: Formas de
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expressão, Ofícios e modos de fazer e Celebrações:

a.

O que diferencia a relação semântica entre os grupos é que eles se
articulam com os outros conceitos por se diferenciarem entre Fichas
e Questionários;

b.

A ficha e o questionário se estruturam em conceitos secundários
diferentes para representar as mesmas entidades primárias (Formas
de expressão, Ofícios e modos de fazer e Celebrações);

c.

Esses conceitos secundários evidenciam tipos de mídias e
características complementares.

É possível perceber, por conta da estrutura da rede em análise, que não é
simples relacionar todos conceitos secundários com os primários. No entanto,
são eles que estruturam e ajudam a representar os conceitos primários. Isso gera uma
dispersão semântica dos conceitos em grupos de relacionamento que, em tese,
representam a mesma coisa, mas se separam e se distanciam estruturalmente. Essa
característica leva a possíveis dificuldades nos processos de busca e recuperação
da informação considerando que os conceitos primários são aqueles estruturantes
da política e que é por meio deles que as pessoas se relacionam com as ideias e
imaginários. Apontamos para a necessidade de flexibilizar a estrutura e apresentar
novas formas de relacionamento e construção orgânica da estrutura da informação.
Há inúmeras combinações possíveis das entidades primárias e secundárias.

8. ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Nessa etapa foi realizada uma análise de como atualmente documentos e
informações resultantes do IRNC são trabalhados se encontram representados no site
atual do IPHAN. Para isso foram realizadas consultas ao site em busca de
informações sobre os inventários já realizados.
Dessa forma foi possível encontrar informações por menu principal na home
intitulado “Patrimônio Cultural”, entre as opções identificamos uma intitulada “Bens
inventariados” que nos levou a uma lista de “Projetos realizados de identificação de
Bens Culturais Imateriais”, ao clicar em uma opção da lista é possível observar a
abertura do sistema SICG - Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão que
apresenta um número pequeno de informações por meio de um formulário intitulado
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“Relatório complementar”. Os passos podem ser vistos nas capturas de tela abaixo:
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Além do caminho descrito e ilustrado acima, foi possível identificar outro ponto
de acesso a informações relativas aos INRCs já executados. Na página inicial do site
do IPHAN, ao clicar no ícone intitulado “Mapa do Patrimônio Cultural do Brasil” (canto
superior direito da tela) encontramos outro ponto de acesso ao SICG que abre um
mapa, dessa forma ao realizar buscas no campo “pesquisa avançada” é possível
observar a abertura de um menu na parte lateral esquerda da tela. Ao clicar em um
dos resultados é possível ter acesso à visualização de uma tela chamada “Detalhes”
que apresenta informações distribuídas em três abas intituladas “Dados básicos”,
“Descrição” e “Relacionamentos”, como pode ser visto na imagem abaixo.
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Por meio desta análise foi possível observar que os documentos estão
estruturados de forma altamente agregada e com grande densidade informacional em
uma mesma forma de representação. Dessa forma se torna complexo e inviável fazer
buscas e identificar as entidades primárias e secundárias mapeadas na rede de
relacionamentos dos documentos. Não há a possibilidade de realizar cruzamentos e
comparações entre as entidades, tornando mais complexo contextualizar e colocar
em perspectiva as informações disponíveis. Foi constatado, portanto que a informação
é pouco acessível na estrutura atual, exigindo dos usuários vários conhecimentos
prévios e tácitos sobre a estrutura da informação para identificar o que precisa.

9. SÍNTESE
A metodologia utilizada nos permitiu compreender os atuais modos de
organização da informação do IPHAN em torno dos processos de trabalho do INRC:

1.

Identificamos os principais conceitos que estruturam as ideias e as informações
necessárias para a concepção dos instrumentos do inventário;
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2.

Percebemos os principais problemas na forma atual de organização:

a.

Alta densidade da informação de conceitos agregadas em documentos
pouco flexíveis;

b.

Baixa capacidade de extração dos conceitos e recombinação entre eles,
o que impede cruzamentos variados e análises contextualizadas;

c.

Representação digital que dialoga pouco com a estrutura conceitual das
formas de representação do INRC

3.

E identificamos uma estrutura de articulação entre níveis de conceitos que pode
ser aproveitada em etapas futuras de modelagem do projeto.

10. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO
O presente relatório apresentou os métodos de trabalho e os resultados obtidos
nas oito diferentes etapas da investigação. As três primeiras etapas “Identificação das
fontes de informação para análise”, “Leitura dos documentos” e “Análise contextual e
descritiva” permitiram a análise dos documentos compartilhados, o que foi essencial
para a compreensão da proposta atual do IRNC, de seus instrumentos de coleta,
assim como a identificação e sistematização dos problemas, demandas e
encaminhamentos levantados pelo GT de Avaliação do INRC para o desenho de um
sistema de informação.
Por meio das etapas “Análise conceitual: entidades para a modelagem” e
“Análise descritiva das entidades” foi possível realizar uma análise do conjunto de
fichas, anexos e questionários que compõem os instrumentos de coleta e registro de
dados coletados para o INRC. Dessa forma foi possível identificar as principais
entidades conceituais representadas nos documentos, sua ocorrência e a dispersão
documental dos conceitos estruturantes. A identificação dos conceitos que estruturam
semanticamente as formas de organização da informação é necessária para a
concepção do desenho de uma estrutura de organização da informação que será
proposta em etapas futuras.
Para que fosse possível visualizar os grupos conceituais e a forma como eles
são representados na documentação utilizada pelo IPHAN, foi realizada a etapa
“Análise relacional das entidades: agrupamentos”. Dessa forma, trabalhando os dados
no software de análise de redes GEPHI, identificamos os conceitos primários e
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secundários e os principais conceitos e grupos de conceitos que estruturam toda a
rede. Dessa forma foi constatado que há uma dispersão semântica dos conceitos e
essa característica pode levar a dificuldades nos processos de busca e recuperação
da informação, isso aponta para uma necessidade de flexibilização da estrutura
apresentando novas formas de relacionamento e que permitam uma organicidade
maior da estrutura informacional.
Na etapa “Análise das estratégias de gestão da informação” o site do IPHAN
foi investigado no intuito de analisar a forma como os documentos e informações de
resultado de INRCs realizados encontram-se representados. Assim foi possível
identificar que as informações estão estruturadas de uma forma altamente agregada
e com grande densidade informacional em uma mesma forma de representação, o
que torna complexo e inviável a realização de buscas e a realização de cruzamento
de informações. Dessa forma constatou-se que as informações disponibilizadas são
pouco acessíveis na estrutura atual exigindo um conhecimento prévio da estrutura
informacional por parte usuário.
Os resultados encontrados nas etapas descritas acima são de fundamental
importância para se pensar a revisão do fluxo informacional do INRC e serão utilizados
como subsídios nas próximas etapas de execução do projeto.
Com a entrega do presente relatório, finaliza-se a etapa de execução do
primeiro produto e encaminha-se para a execução do Produto 2 - Consolidação de
diretrizes para a proposta de ferramenta/solução tecnológica que consta 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.
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