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Produto 3

a) Parâmetros preliminares propostos a partir da análise dos elementos identificados para a migração dos registros da base
de dados atual do Museu do Índio para uma nova plataforma livre de acervo digital;  

b)  segundo  relatório  técnico  da  instalação  e  estruturação,  na  plataforma  livre  de  acervos  digitais  Tainacan,  das
funcionalidades dos bancos de dados PHL e ATOM existentes no MI; 

c) no mínimo 11 coleções selecionadas para o Projeto, criadas na plataforma livre Tainacan, conectada ao site do Museu do
Índio para disponibilidade na web; 

d) nota de divulgação do trabalho desenvolvido, de forma resumida, para veiculação interna em meios digitais e boletins do
Programa de Documentação.
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Introdução 

A base de dados do Museu do Índio passou por diferentes etapas, como a de validação,

de tratamento, de importação dos dados normalizados e finalmente pelo processo de migração

das  coleções  ao  qual  se  trata  o  presente  relatório.  Essa  etapa  foi  dedicada  ao  trabalho  de

configuração do Tainacan para customizá-lo visando atender as especificidades do Museu, de

acordo com a perspectiva da gestão e a missão da instituição. Com a coleção online é possível

termos outro nível de avaliação, análise da organização e visualização do acervo, identificando

possibilidades de melhorias e orientando o andamento do projeto. 

Nesse momento do trabalho foram selecionados como sugestão com base na demanda da

instituição,  os  tipos  de  filtros  que  serão  apresentados  para  o  público  e  aqueles  que  serão

destinados somente a equipe gestora da base. Na sequência apresentamos o Tainacan e suas

principais funcionalidades voltadas para acervos museológicos. 

Por último, apresentamos o processo de configuração da Coleção e documentamos os

encaminhamentos que deverão ser considerados pela equipe para continuarmos o processo de

ajustes e melhoramento da base de dados disponível online no Tainacan.
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Tainacan

O Tainacan é um software, que vem sendo desenvolvido para ser uma ferramenta flexível

e de fácil configuração. Abaixo a definição do software no seu site oficial: 

"O Tainacan é um ambiente digital confeccionado para Museus, Bibliotecas e

Arquivos. Trata-se de um software livre, ou seja, de aperfeiçoamento e distribuição

livres.  Seu  nome  faz  alusão  à  lenda  indígena  da  primeira  estrela  a  brilhar  ao

anoitecer,  ampliando  a  percepção  da  dimensão  do  espaço  e  de  suas  múltiplas

possibilidades  de  conexões.  É  uma  ferramenta  especializada  na  organização,

publicação  e  difusão  de  acervos  digitais  culturais  em  rede.  Podendo  contribuir

também para a gestão de acervos digitais de  instituições culturais. Além do potencial

de construção coletiva das coleções e itens."1

O Tainacan suporta imagens, documentos e vídeos, que são organizados por meio de

metadados ou até mesmo em coleções. Para melhor entendimento do processo de montagem da

coleção  do  Museu  do  Índio,  vamos  apresentar  o  painel  administrativo  e  as  principais

funcionalidades  deste  ambiente  de  organização,  de  apoio  à  gestão  e  de  difusão  de  acervos

culturais digitais.

Painel administrativo

O Tainacan possui um ambiente totalmente voltado para os administradores do repositório, onde

podemos realizar configurações básicas, visualizar e administrar coleções, metadados e filtros.

Este ambiente e os modos de visualização da coleção dentro dele,  podem ser ajustados para

atender as necessidades da equipe de gestão, assim temos dois ambientes distintos, um que

atende as necessidades administrativas e outro voltado para a publicização do acervo. Na página

inicial temos uma listagem das coleções disponíveis e acesso as seguintes funcionalidades, que

serão detalhadas a seguir:

● Itens: listagem geral dos itens da instalação;

● Metadados: listagem dos metadados da instalação;

● Filtros: listagem de filtros da instalação;

● Eventos: registro dos eventos, ou seja, ações executada pelos usuários na instalação;

● Botão de criação de Nova coleção

1   www.tainacan.org
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Na imagem abaixo podemos visualizar as três versões da coleção do Museu do Índio, que

deixamos  online  para  comparação  entre  a  situação  da  base  de  dados  inicial  (exportada  do

sistema anterior) e a atual (após o trabalho de normalização).

Home do painel administrativo
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Coleções

A principal forma de organização de itens dentro do Tainacan é por meio de coleções, com

metadados que podem ser  específicos ou gerais,  compartilhados  entre todas as coleções do

repositório.  Nesta  tela  temos  acesso  a  listagem  de  coleções  disponíveis  da  instalação  e  a

engrenagem que dá acesso a configuração geral de cada uma delas.

Home da coleções existentes no repositório.
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Relação geral de itens

O  Tainacan  aceita  imagens,  vídeos,  documentos  de  texto  e  pdfs,  que  podem  ser

indexados como itens principais ou como anexo de um item principal. Na barra lateral esquerda do

painel administrativo, temos um ícone que dá acesso a todos os itens das diferentes coleções da

instalação, permitindo:

● Acesso rápido a edição;

● Exclusão;

● Edições em massa;

○ Metadados;

○ Exclusão.

Home de Itens da área administrativa do repositório.
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Metadados do repositório

Os itens  dentro de uma coleção são organizados  por  meio  de metadados.  Estes  podem ser

configurados de acordo com a necessidade de cada instalação, no nível do repositório (para todas

as coleções) ou no nível de cada coleção (específicos para cada uma delas).

Na  Instalação  do  Museu  do  Índio,  que  conta  apenas  com  uma  coleção,  optamos  por  usar

metadados específicos para a coleção da Museologia, que podem ser alterados futuramente. Na

te;a abaixo, vemos a página que dá acesso aos metadados de todo o repositório.

Home de metadados da área administrativa do repositório.

Página 9 de 26



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 03         

Filtros do repositório

Os  filtros  são  maneiras  rápidas  de  acessar  um  conjunto  de  itens  a  partir  de  um

determinado  metadado.  Diferente  dos  metadados,  que  podem  ser  configurados  para  todo  o

repositório  ou  apenas  para  uma  coleção  específica,  os  filtros  são  configurados  a  nível  de

repositório  e  podem  ser  habilitados  por  seleção  dentro  de  cada  coleção.  Detalharemos  o

funcionamento dos filtros na página inicial da home da coleção aberta ao público.

Home de configuração dos filtros da área administrativa do repositório.
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Taxonomias

As taxonomias funcionam como vocabulários controlados, que podem ser importados ou

exportados para outras instalações. Por meio de seu uso, podemos padronizar o preenchimento

de determinados metadados vinculando-o a uma determinada categoria. Por exemplo: se temos

sempre os mesmos tipos de materiais empregados na confecção das peças, estes termos podem

compor uma taxonomia "Materiais". Ao preencher o metadado "Materiais", o sistema sugere os

termos disponíveis. O administrador pode permitir ou não a inserção de termos novos durante o

preenchimento, isso garante a padronização e ajuda na recuperação das informações nos filtros e

nos campos de busca.

A  taxonomia  e  seus  termos são  sempre  configurados  no  nível  do  repositório  e  ficam

disponíveis para serem vinculados aos metadados durante sua configuração. Estes termos podem

ser acessados na barra lateral esquerda do painel administrativo:

Home das taxonomias da área administrativa do repositório.
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Eventos

Todos as ações do usuários logados, referentes a administração do sistema, tais como

inserção de itens, edição de metadados etc, ficam registradas na página de eventos. Além de

ajudar  na  gestão  do  trabalho  executado  pelos  administradores  do  repositório,  nela  também

podemos  moderar,  aprovando  ou  não  as  modificações  dos  usuários.  Essa  última  função  é

fundamental para experimentações de curadoria em rede de um repositório.

Home de Eventos do Repositório

Página 12 de 26



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 03         

Painel administrativo da coleção

Como comentado acima, temos dois ambientes onde podemos visualizar as coleções, um

para os administradores e outro para o público em geral. No Painel Administrativo da coleção, que

como o nome aponta só é visível  para os administradores, podemos ver os itens da coleção,

realizar buscas e ativar filtros na barra lateral esquerda. Também nesta página, na barra horizontal

superior à direita temos acesso:

● Configurações da coleção;

● Metadados da coleção;

● Filtros da coleção;

● Registro de eventos da coleção.

Abaixo  destes  botões  encontramos  as  opções  “Ordenação”,  que  permite  alterar  o  critério  de

ordenação dos itens, e “Visualização”, que permite configurar diferentes modos de visualização

para os mesmos. Estes modos de visualização serão detalhados na página pública da coleção.

Ainda nesta página podemos criar um novo item para a coleção clicando no botão “Adicionar

novo(a)”, à direita da caixa de busca.

Home do Painel administrativo da coleção
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Configurações

Acessando o link Configurações, podemos definir os seguintes parâmetros da coleção: 

● Imagem de capa e miniatura, clicando no botão de lápis junto às imagens ou no de lixeira

para excluí-las;

● Modos de visualização que poderão ser escolhidos pelos usuários; 

● Modo de visualização padrão;

● Status da coleção;

● Nome;

● Descrição;

● Relacionamento com outras coleções;

● Moderadores;

● Url da coleção.
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Home de edição das configurações da coleção
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Metadados

Os metadados da coleção podem ser visualizados,  excluídos, editados e criados nesta

área:

● Para editar o metadado clicamos no lápis referente ao que desejamos editar; 

● Para criar um novo metadado, selecionamos um tipo de metadado (texto, área de texto,

data, numérico, caixa de seleção ou relacionamento) na barra lateral à direita.;

● Para excluir um metadado clicamos na lixeira referente ao mesmo.

Home de edição dos metadados da coleção
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Filtros

Depois de criados e configurados os metadados, podemos então definir quais deles serão

utilizados como Filtro de busca da coleção.

Conforme imagem abaixo, nesta página é possível habilitar, excluir e configurar os filtros

de acordo com os metadados existentes para a coleção. Para habilitá-los como filtro selecionamos

e habilitamos em cor, um metadado disponível na barra lateral à direita.  

Home de edição dos Filtros da coleção

Vale acrescentar que a escolha do filtro pode parecer algo simples no primeiro momento,

mas na verdade exige um esforço de correlação dos metadados selecionados, com o papel da

instituição, sua missão e maneira de atuação. É algo que precisa sempre ser revisitado, visando

garantir que a precisão da busca não seja algo datado.
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Eventos

Todos  os  eventos  específicos  da  coleção  podem  ser  visualizados  e  geridos  pelos

administradores da coleção nesta área. Contribui para gestão compartilhada da instalação e cria

uma memória digital da trajetória da instalação.

Home de Eventos da coleção
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Base de dados do Museu

A navegação da base de dados do Museu para os usuários em geral,  acontece nesta

página, onde podemos visualizar os itens, utilizar os filtros e a caixa de busca. 

Home da coleção - Visualização dos usuários externos
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Filtros

Os metadados definidos como filtros podem ser habilitados para gerar resultados mais

precisos e facilitar a busca.

Filtros da home da coleção Exemplo de um filtro
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Facetas de visualização

Os termos de uma taxonomia servem como facetas de visualização, ou seja, dão acesso a

uma página onde os itens que possuem determinada taxonomia estão agrupados. No exemplo

abaixo  podemos  visualizar  todos  os  itens  que  foram  feitos  usando  a  técnica  de  "Trançado

Arqueado". 

Faceta mostrando itens com a técnica "trançado arqueado".
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Home do Item
Cada item é representado por uma fotografia principal,  uma miniatura, documentos em

anexo e o conjunto de metadados pré estabelecido para aquela coleção.

Imagem principal do ítem. Miniaturas e metadados do item.
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Templates de visualização

Na tela inicial da coleção o administrador pode definir os tipos de visualização que ficarão

disponíveis para o usuário, bem como setar qual será o modo de visualização principal. Alguns

tipos  de visualização  dão destaque para a  imagem, outros  dão destaque maior  para a  parte

textual,  enquanto  outros  dão  destaque  a  ambos.  Abaixo  apresentamos  as  visualizações

disponíveis no Tainacan.

Tabela

Neste  modo  de  visualização  o  foco  está  na  parte  textual.  Podemos  configurar  quais

metadados serão listados e em que ordem. 

Visualização no modo de tabela.
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Cartões

Neste  modo  de  visualização  temos  a  imagem  principal  do  item  em  miniatura  e  sua

descrição. 

Print de tela do modo de visualização: Cartões.
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Mosaico

Neste modo de visualização a imagem aparece em seu formato original,  sem cortes e

alinhamentos. E temos somente o título do item.

Print de tela do modo de visualização: Mosaico

Miniaturas

Neste modo temos somente a miniatura em formato de quadrado do item e seu título.

Print de tela do modo de visualização: Miniatura
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Conclusão

Dando sequência ao trabalho de normalização e migração dos dados,  cujo objetivo foi

realizar as correções em lote e outros ajustes pontuais, passamos para outro nível de análise da

base de dados ao visualizarmos a coleção do Museu do Índio no Tainacan. Podemos observar a

possibilidade de realizar outros melhoramentos, lapidando ainda mais a base de dados do Museu

e sua apresentação no Tainacan,  ações que entendemos como parte da rotina da equipe de

museologia. Já que a qualidade da base e da representação do acervo online é exercício direto da

salvaguarda da memória dos povos indígenas.

Identificamos as duas principais referências para identificação e categorização dos bens

culturais,  que  foram  o  Tesauro  de  Cultura  Material  dos  Índios  no  Brasil,  FUNAI  (2006)  e  o

Dicionário do Artesanato Indígena, de Berta Gleizer Ribeiro (1988).  A base do Museu ora segue a

nomenclatura do Tesauro, ora a do Dicionário e ainda existem outros padrões de registro que não

foram identificados até o presente momento. Pensando no futuro (breve) dos acervos indígenas

em rede,  vale  a  destacar  a  necessidade  de encaminhamento  dessa  questão  pela  equipe  do

Museu.

No que se refere às funcionalidades do Tainacan, os filtros, as facetas e as taxonomias,

podem  ser  utilizadas  para  procurar  por  eventuais  erros  e  identificar  pontos  de  melhorias,

principalmente nos metadados de “Técnicas de Confecção” e “Materiais das Peças”. Como já foi

dito, é importante que as coleções sejam revisadas constantemente.

Com o refinamento deste trabalho, espera-se que as buscas, ou melhor, que a precisão na

localização  de  itens  e  ou  das  informações  nas  coleções  dos  acervos,  seja  cada  vez  mais

assertiva,  facilitando  o  acesso  a  determinados  agrupamentos  de  itens,  contribuindo  para  a

pesquisa  ao passo que  fomenta  e  estimula  a  mesma.  Além de  disponibilizar  ferramentas  de

trabalho para os profissionais de museus. 
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