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Apresentação
Este Projeto de Pesquisa é uma iniciativa conjunta do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e da Fundação Nacional de Artes
(Furnate). Seu objetivo principal é a produção e a implementação de uma nova
estratégia digital para os acervos e informações de relevância da Funarte, visando a
reformulação de seu portal de informações e repositório digital.
Os resultados esperados para este projeto são:
1. Diagnóstico do acervo da Funarte;
2. Repositório digital da Funarte migrado por meio de estratégia de criação e
metodologia, com foco nos acervos já digitalizados no CEDOC;
3. Portal Funarte Digital;
4. Produções teóricas e demais atividades de pesquisa, como workshops,
voltados para a área da Ciência da Informação.
O presente relatório apresenta todas as atividades executadas para se atingir o
Resultado 4: Produção teórica realizada e demais atividades de pesquisa.
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1. Introdução
O produto consiste no relato da produção cientí fica realizada no âmbito do
projeto. Foram produzidos dois artigos cientí ficos que foram utilizados como veículos
de disseminação dos resultados do projeto e que tem por objetivo serem apresentados
em eventos cientí ficos da área de Ciência da Informação e revistas especializadas no
tema.
Também foi realizado um encontro cientí fico temático sobre Ciência de Dados,
visando debater resultados do projeto e diversos temas técnicos de interesse de
pesquisa para a área da Ciência da Informação.

2. Artigos científicos produzidos
O primeiro artgo cientfco é inttulado “FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES: ESTUDO DE
CASO DA MIGRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DADOS DO ACERVO DIGITAL COM O SOFTWARE
LIVRE TAINACAN” e apresenta todo o trabalho realizado no tratamento para migração dos
dados e organização no novo repositório digital da Funarte.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES: ESTUDO DE CASO DA MIGRAÇÃO E PUBLICAÇÃO
DOS DADOS DO ACERVO DIGITAL COM O SOFTWARE LIVRE TAINACAN

NATIONAL ARTS FOUNDATION: CASE STUDY ON DIGITAL COLLECTION DATA
MIGRATION AND PUBLICATION WITH TAINACAN FREE SOFTWARE

Modalidade: Trabalho Completo
Resumo: O trabalho expõe um estudo de caso sobre o projeto Funarte Digital,
realizado a partr de uma parceria entre o Insttuto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT) e a Fundação Nacional de Artes (Funarte) e são descritos
quais os aspectos do método de migração utlizado no projeto como estratégia de
preservação do acervo digital de relevância da Funarte, objetvando contribuir com
experiências prátcas de aplicações de migração em acervos digitais da cultura
brasileira, além de complementar os estudos acerca da preservação digital nacional.
Situado sob a temátca da preservação digital e a estratégia de migração, é
apresentada a situação inicial do acervo digital da Funarte, e descreve as etapas
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metodológicas de análise, coleta, tratamento, migração, validação e formação, e
difusão e colaboração em rede utlizando a plataforma livre Tainacan. Como
resultados, são apontados os benefcios de otmização de recuperação e uso da
informação ao unifcar a forma de acesso ao acervo, bem como as novas formas de
conexão dos dados através de metadados em comum. Concluindo que a cultura
organizacional tem infuência direta em como a organização lida com suas informações
e estrutura seu acervo, e o processo de organização, a migração de publicação dos
itens digitalizados deve levar em conta esse fenômeno para a real otmização do uso
interno e externo do acervo, possibilitando que as próximas etapas de modelagem
conceitual e enriquecimento semântco dos dados sejam aproveitados efetvamente
pela insttuição.
Palavras-Chave: Preservação Digital; Migração; Funarte; Tainacan; Método
Abstract: This paper exposes a case study about the Funarte Digital project, realized
through a partnership between the Brazilian Insttute of Informaton and Science and
Technology (IBICT) and the Natonal Arts Foundaton (Funarte) and are described
which the aspects of the migraton method used in the project as preservaton strategy
of Funarte`s digital collecton, aiming to contribute for digitalized applicatons of
migraton in digital collectons of brazilian culture, besides the evaluaton of the
natonal digital preservaton. Situated under the theme of digital preservaton and the
migraton strategy, presents the inital situaton of Funarte's digital collecton, and
describes the methodological steps of analysis, collecton, treatment, migraton,
validaton and formaton and, network difusion and collaboraton using the free
platorm Tainacan. As a result, the benefts of optmizaton of informaton retrieval and
use by unifying the way access to the collecton are pointed out, as well as the new
ways of connectng the collecton data through common metadata. Concluding that
the organizatonal culture has a direct infuence on how the organizaton deals with its
informaton and structure its collecton, and the process of organizaton, publicaton
migraton of digitzed items should take this phenomenon into account for the real
optmizaton of the internal and external use of the collecton, enabling the next steps
of conceptual modeling and semantc data enrichment to be efectvely used by the
insttuton.
Keywords: Digital Preservaton; Migraton; Funarte; Tainacan; Method
1. INTRODUÇÃO
Historicamente o domínio sobre os acervos culturais e de memória serviram de
condição para reforçar o poder do estado, e com as possibilidades tecnológicas atuais
a sociedade tem a chance de reverter essa situação. (MARTINS; CARVALHO, 2017). Não
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somente exigindo a publicação dos acervos digitais on-line, mas sim uma real condição
de acesso e usabilidade desses acervos de forma livre e estruturada, sem controle de
empresas privadas, ou limitações de formatos proprietários. Assim é inicialmente
contextualizado o estudo de caso aqui proposto, em um anseio cientfco por uma
pesquisa aplicada que não almeja contribuir somente com mais um potencial técnicometodológico, mas sim que tenha o intuito de colaborar com outras iniciatvas que
buscam fornecer condições equivalentes de acesso real à informação.
A partr dessas premissas é proposto o estudo de caso do projeto de
organização e migração do acervo da Fundação Nacional de Artes (Funarte) realizado
em parceria com o Insttuto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
denominado Funarte Digital. Sob a temátca da preservação digital, busca-se descrever
quais os aspectos do método de migração utlizado no projeto como estratégia de
preservação do acervo digital de relevância da Funarte, objetvando contribuir com
experiências prátcas de aplicações de migração em acervos digitais da cultura
brasileira, além de complementar os estudos acerca da preservação digital nacional.
Esse estudo de caso se justfcatva no esforço de responder ao anseio de que a
preocupação sobre a preservação digital “[...] está centralizada na ausência de
conhecimento sobre as estratégias de preservação digital e o que isso poderá signifcar
na necessidade de garantr a longevidade dos arquivos digitais” (ARELLANO, 2004,
p.16). Dessa forma, documentar cientfcamente as etapas da estratégica de migração
do acervo digital da Funarte pode contribuir para a comunidade relacionada ao tema
como uma produção aplicada no contexto artstco.
O projeto Funarte Digital nasce da ideia da Insttuição de reformular seu site,
tornando-o um ambiente mais inclusivo, partcipatvo e com melhores estratégias para
acesso dinâmico aos relevantes conteúdos de seu acervo sobre diversas linguagens
artstcas. A proposta desse projeto, e o aspecto em que esse estudo é focado, não é
apenas a resposta ao desejo de construção de um novo portal de informações, mas a
possibilidade de diagnostcar, organizar e reformular os acervos da Funarte em uma
nova visão de um repositório digital integrado, consttuindo uma fonte de informação
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organizada para desenvolvimento de serviços e produtos de informação para um
órgão que se lança nos desafos da cultura digital do século XXI.
Considera-se ainda que o ambiente como um todo permitrá a integração, a
preservação e o compartlhamento de conhecimentos, sendo o seu principal objetvo o
de promover o amplo acesso ao acervo do Centro de Documentação da Funarte
(CEDOC), além daqueles que já se encontram em domínio público ou que tenham a sua
divulgação devidamente autorizada.
A plataforma utlizada como repositório fm do processo de migração do acervo
digital da Funarte foi o Tainacan, uma plataforma livre de publicação de acervos
digitais, desenvolvido a partr da necessidade de uma “solução tecnológica livre de fácil
utlização e capaz de desmistfcar o exercício da interoperabilidade entre modelos de
dados dos diferentes domínios de acervos culturais ” (MARTINS; CARVALHO JÚNIOR;
GERMANI, 2019, p.60), sob a estrutura técnica do wordpress, um sistema de
gerenciamento de conteúdo utlizado para a criação e manutenção de sites. O
Tainacan responde à problemátcas como o armazenamento e publicação de
conteúdos em múltplos formatos como vídeos, áudio, textos e imagens em um só
repositório, o que dá condições de integração entre os objetos através de seus
metadados, tendo como otmização do acesso uma de suas contribuições.
Além dos aspectos já elencados, esse projeto consiste em uma das etapas da
estratégia de preservação digital que se pretende desenvolver. Após a etapa de
integração e organização informacional, será realizada uma segunda etapa que
consiste em estruturar o modelo conceitual do acervo, permitndo realizar aplicações
semântcas de enriquecimento nos dados com o objetvo de contribuir na
disseminação, reuso e manutenção no contexto de tecnologias e estratégias como a
web semântca e os dados abertos ligados.
No atual caso, o estudo prescrito se concentrará somente nas etapas de
migração realizadas no projeto Funarte Digital, método baseado no modelo proposto
por Martns, Carmo e Germani (2018) que consiste em uma parte fundamental de
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diagnóstco, organização, integração da situação informacional da insttuição, e que
antecede a estruturação do modelo conceitual, já que foi necessária a concentração do
acervo em uma plataforma específca e a formação e conscientzação dos gestores,
para posteriormente prosseguir com a análise dos metadados e dos objetos digitais do
acervo em busca de interoperabilidade semântca.
Desse modo será apresentado o contexto insttucional das duas organizações
parceiras no projeto, bem como aspectos da temátca da preservação digital e da
estratégia de migração, um diagnóstco da situação inicial do acervo digital da Funarte,
os aspectos da metodologia utlizada como referência, e a descrição das etapas de
migração realizadas no projeto.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Contexto Insttucional
A Funarte,
“Criada em 1975, é o órgão do Governo Federal brasileiro cuja missão
é promover e incentvar a produção, a prátca, o desenvolvimento e a
difusão das artes no país. É responsável pelas polítcas públicas
federais de estmulo à atvidade produtva artstca brasileiras; e atua
para que a população possa cada vez mais usufruir das artes. [...]
vinculada ao Ministério da Cidadania, alcança as áreas de circo, dança
e teatro; de música, de concerto, popular e de bandas; e de artes
visuais; e também a preservação da memória das artes e a pesquisa
na esfera artstca. É a única insttuição no Estado brasileiro com as
atribuições e especialidades necessárias para tratar desses campos
de atvidade” (FUNARTE, 2019).

Já IBICT tem por missão promover a competência, o desenvolvimento de
recursos, a infraestrutura de informação e a transferência de tecnologias de
informação por meio dos fundamentos da Ciência da Informação. Destaca-se que a
transferência de tecnologias de informação é uma das ações que consolidam o IBICT
como referência na área no Brasil e no exterior, sendo o Insttuto demandado por
diferentes insttuições para a realização de pesquisas com foco na prospecção,
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avaliação, customização e capacitação nas diversas soluções tecnológicas voltadas para
as mais diferentes áreas do conhecimento.
É no escopo do projeto do Funarte Digital que as duas insttuições – IBICT e
Funarte – congregam com o intuito de realização de pesquisas para a geração de
conhecimentos e sua aplicação para a disponibilização aos usuários de um sistema de
informação. Este ambiente propõe o compartlhamento do acervo da insttuição
compreendido por suas diversas manifestações artstcas: música, dança, teatro, artes
visuais, circo e literatura. O conteúdo a ser organizado, armazenado e disseminado
abertamente contribuirá para a pesquisa de professores, artstas, estudantes de artes,
pesquisadores e todo cidadão interessado na memória cultural brasileira.
A proposta de trabalho sob o acervo da Funarte leva em consideração fatores
como o histórico organizacional, a cultura de curadoria da informação, as tecnologias
de preservação utlizadas e o ambiente digital dos objetos em questão, por isso se
situa sob a perspectva cientfca da preservação digital e da estratégia de migração.
2.2. Preservação Digital e Migração
A preservação digital é um dos ramos da ciência da informação situado mais
notadamente ao se tratar de bibliotecas digitais, porém com contexto sufciente para
abranger todas as preocupações relacionadas à preservação de acervos digitais de
variados tpos. Desse modo também abrange o contexto do acervo digital da Funarte
pelas característcas do objeto digital em questão, que se divide tanto em documentos
originalmente digitais, produzidos no âmbito do site insttucional, quanto em
documentos digitalizados obtdos do acervo fsico que a Funarte mantém.
Preservação digital, segundo Hedstrom (1997, p.190, tradução nossa), é o
“planejamento, alocação de recursos, e aplicação de métodos de preservação e
tecnologias necessárias para assegurar que a informação digital de valor contnuo
permaneça acessível e utlizável”. No contexto de Hedstrom, um dos fatores que
situam as prátcas de preservação digital é a obsolescência tecnológica, e as estratégias
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de evitar esse problema em busca de manter as característcas de signifcado, acesso e
uso do acervo.
No caso do projeto em estudo, essa preocupação permanece, porém com o
foco na estruturação do melhor formato de apresentação do acervo, objetvando seu
ótmo acesso e uso, além de também tratar da preocupação da garanta de
longevidade do acervo quanto à seu acesso e manutenção longínqua, que está
presente no fato do Tainacan ser uma plataforma livre, e permitr acesso sem barreiras
a formas de reuso do repositório, bem como presente nas próximas iniciatvas do
projeto de adequar o acervo à um modelo conceitual que permita adequação aos
padrões interoperáveis de web semântca e dados abertos ligados.
O atual estudo de caso é centrado na estratégia de preservação digital
denominada migração, que consiste na
“[...] transferência periódica de materiais digitais de uma
confguração de hardware/sofware para outra, ou de uma geração
de tecnologia computacional para uma subsequente. O propósito da
migração é preservar a integridade dos objetos digitais e de manter
aos clientes, a capacidade de recuperação e exibição, além de usá-los
frente as constantes mudanças tecnológicas” (GARRET & WATERS,
1996, p.6, tradução nossa).

Além da característca de transporte dos objetos digitais entre suportes
tecnológicos, a estratégia de migração pode ser dividida em quatro especifcações, a
atualização (Refreshment), que consiste na substtuição do suporte do objeto digital
com uma cópia igual, que poderá ser reproduzida nos sofwares atuais; o
reempacotamento (Repacking), um processo em que há alguma interferência no
pacote informacional do arquivo; a replicação (Replicaton), onde não há alteração no
conteúdo informacional do objeto e o processo garante transferência do mesmo
objeto digital ou de uma nova mídia que o represente; e a transformação
(Transformaton), onde há uma alteração na estrutura do conteúdo informacional do
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objeto, como a conversão de codifcação de um texto (ASCII para UTF-8) (CCSDS, 2012,
Pág. 24).
Quanto a metodologia aplicada na estratégia de migração do acervo digital da
Funarte, a migração além de preservar os objetos digitais disponíveis, objetvou
melhorar o acesso e seu uso a partr da reestruturação da forma como os metadados e
os objetos são disponibilizados, dessa forma é possível afrmar que foram aplicadas
etapas que envolveram a atualização, quanto à substtuição do suporte dos objetos
digitais do site e de parte do acervo digitalizado do CEDOC para o Tainacan, no caso
dos objetos do site foram mantdos os objetos originais, no caso dos objetos do CEDOC
atualizado o suporte das imagens antes disponíveis em PDFs, e recuperado seu
formato original JPG. Além disso o processo de reempacotamento foi utlizado para
otmizar a conexão entre os metadados, em que foram criados metadados a partr do
conteúdo textual relacionado ao item no caso do site, e no caso dos objetos digitais do
CEDOC o processo de cópia/recuperação dos metadados exigiu uma reestruturação
dos mesmos.
Para contextualizar o processo de migração realizado no projeto, foi realizado um
diagnóstco da situação inicial do acervo, que constata as difculdades iniciais de
preservação digital, e posteriormente a metodologia de migração utlizada bem como
a descrição do modo como foi aplicada.
2.3. Situação inicial do acervo da Funarte
Primeiramente é importante situar que o projeto não trata de todo o acervo
disponível na Funarte como será apresentado no diagnóstco a seguir, uma das
especifcações do projeto foi a redução do escopo na escolha de partes do acervo mais
relevantes com base na experiência dos gestores da insttuição. Dessa forma o acervo
migrado consttui de coleções de objetos presentes no site da Funarte e de parte do
acervo do CEDOC.

12 / 44

Ao iniciar a etapa de análise do acervo Funarte junto aos gestores da
insttuição, foram identfcadas quatro áreas com potencial de difusão que compõe a
estrutura informacional da insttuição: o arquivo privado caracterizado por arranjos e
coleções sobre diversos artstas; o audiovisual consttuído de referências, fotografas,
cartazes e mídias digitais sobre artstas e eventos artstcos; a biblioteca que se divide
entre as publicações produzidas pela própria Funarte e dossiês relacionados à temátca
artstca; e ainda o site com áudios, fotografas, livros digitais, e catálogos divididos em
diferentes pontos de acesso.
Como não houve documentação que explicitasse o dimensionamento do acervo
completo da insttuição, os gestores de conteúdo compartlharam diversos
documentos digitais em texto e planilhas de cada área com catálogos preenchidos a
mão pelos técnicos de curadoria. A partr da análise e recuperação da informação
desses documentos foi possível traçar a dimensão aproximada do acervo da Funarte.
A tabela 1 apresenta a matriz de quantdade de itens por tpo de material com
dados obtdos a partr dos documentos descritvos do acervo de acordo com as áreas
informacionais da Funarte. São ao todo aproximadamente 379.547 itens, em que
foram identfcados 13 tpos de materiais, sendo os registros obtdos a partr de
metadados (36,57%), fotos de artstas e espetáculos (25,89%), e documentos como
roteiros e programações (entre outros não especifcados nos catálogos) (23,65%), os
três tpos de material com maior proporção do acervo, somando 86,11% do total. As
áreas de maior representação do acervo são o arquivo privado, o audiovisual, e a
biblioteca, representando 97,16% da quantdade total de itens, já o site, forma de
acesso digital da insttuição contém 2,83% do acervo.
Tabela 3 - Matriz da quantdade de itens identfcados no acervo Funarte

Tipo de Material

Arquivo Privado

Audiovisual Biblioteca

Site

TOTAL

Registros

-

-

134.600

4.205

36,57%

Fotos

-

98.060

191

-

25,89%

84.684

-

220

4.861

23,65%

Documentos
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Folhas

28.228

-

-

-

7,44%

Cartazes

-

14.369

-

-

3,79%

Referências

-

4.165

-

-

1,10%

3.467

-

-

-

0,91%

Partturas

-

-

-

1.200

0,32%

Mídias

-

810

-

-

0,21%

Programas

-

-

-

343

0,09%

Arquivos Musicais

-

-

-

70

0,02%

Projetos

-

-

-

52

0,01%

Livros

-

-

-

22

0,01%

TOTAL

30,66%

30,93%

35,57%

2,83%

379.547

Pastas

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

A forma de disponibilização e estruturação destes itens é dispersa, são
diferentes tecnologias utlizadas para a curadoria do acervo, mesma situação
identfcada no caso do Museu do Índio (MARTINS; CARMO; GERMANI, 2018), o que
gera problema na recuperação de informações pela fragmentação do acervo em
pequenos nichos de conteúdo com diferentes formas de organização dos dados.
Tabela 3 - Tecnologias e tpos de acesso para o acervo Funarte

Área
Arquivo Privado
Audiovisual
Biblioteca
Site

Tecnologia

Tipo de Acesso

Estrutura de Arquivos

Interno

Físico/Documento de Texto

Interno

Sophia Web/SQL Server

Público/On-Line

Wordpress/MySQL

Público/On-Line

Fonte: Dados da Pesquisa (2018)

Os itens do arquivo privado estão armazenados em estrutura de arquivos locais
e são compostos de imagens e catálogos, disponíveis somente para acesso dos
técnicos curadores do acervo, já o áudio visual é composto em sua maioria de
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materiais fsicos, com representação digital somente do quanttatvo de itens a partr
de catálogos preenchidos manualmente em documentos textuais, os itens de
biblioteca, são compostos além dos metadados de livros, de dossiês com conjuntos de
fotos unidas no formato PDF (sem acesso ao formato individual de imagem) com seus
respectvos metadados, disponíveis pelo sofware privado Sophia Web com acesso
pelo site, já o site contém áudios, metadados e imagens armazenados no próprio
sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) Wordpress, que possui como banco de
dados o MySQL, em diferentes pontos de acesso.
Sendo as principais formas de acesso ao conteúdo do acervo on-line via site, e
via contato pessoal ou telefone com os técnicos da Funarte, limitando as possibilidades
de explorar e recuperar as informações dos usuários, que como denotado pelos
gestores dos acervos são compostos de uma parcela de pesquisadores, que tem um
potencial comprometdo de recuperação e utlização desses dados, pelo
fracionamento do acervo e a difculdade de acesso aos itens.
A situação dos materiais disponíveis pelo site por exemplo, apresentava oito
pontos de acesso diferentes, o “Acervo Sérgio Brito” com metadados e documentos
relacionados ao artsta em uma outra instância do Sophia Web, o “Brasil Memória das
Artes” com áudios, imagens, vídeos e textos referentes ao conjuntos de artstas
selecionados, o “Catálogo CEDOC” com o material da biblioteca de responsabilidade
do centro de documentação disponível por outra instância do Sophia Web, as
“Sinopses” com material descritvo sobre as produções bibliográfcas da Funarte, as
“Edições On-line” com os livros em formato aberto disponíveis em PDF para download,
os “Vídeos” com material audiovisual de entrevistas e artstcos produzidos ou
relacionados à Funarte, o “Música nas Américas”, com uma seleção de áudios com
entrevistas e músicas temátcas, e o “Estúdio F”, com programas de rádio produzidos
pela própria insttuição.
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Figura 5 – Exemplos de pontos de acesso ao acervo no site da Funarte

Fonte: funarte.gov.br (2018)

Essa dispersão das condições de acesso (Figura 1) além de estabelecer uma
barreira para o potencial de utlização das informações do acervo, exprime
fragmentação na forma de perceber o acervo dentro da insttuição.
Essas característcas das formas como as informações são tratadas dentro da
insttuição e que consttuem o acervo, revelam que este projeto além de organizar e
divulgar o acervo da Funarte, também tem como intuito auxiliar na gestão da
informação insttucional, apoiando a escolha de padrões e estruturas que possibilitem
a conexão entre os departamentos de informação internos, guiando à unicidade no
tratamento da informação independente da área, o que permite otmizar o processo
de busca e uso tanto do usuário interno quanto externo.
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É nesse contexto informacional e insttucional que o projeto de organização,
migração e divulgação do acervo Funarte foi desenvolvido, sendo o mote deste artgo
relatar o processo executado, compartlhando os primeiros passos trilhados nessa
experiência de trabalho com um rico acervo digital cultural brasileiro, que além de
complementar as pesquisas desenvolvidas no cunho do sofware Tainacan, contribui
para pesquisas e demais casos aplicados na área.
2.4. Metodologia
A metodologia do processo de migração e divulgação do acervo da Funarte
compartlha dos mesmos princípios da metodologia proposta por Martns, Carmo e
Germani (2018), adaptada a este caso e reproduzida no diagrama na fgura 2.
Figura 5 - Metodologia de migração e divulgação de acervos

Fonte: Adaptado de Martns, Carmo e Germani (2018, p. 5144 e 5145)

O atual projeto com a Funarte como já mencionado, foi dividido em duas
etapas, a primeira em que parte dos itens do acervo digitalizado foram migrados para
o Tainacan, e a segunda onde mais itens serão selecionados para a migração e uma
nova forma de apresentação do acervo será proposta, bem como procedimentos
semântcos serão aplicados aos dados, nos moldes do que foi executado com o Museu
do Índio (MARTINS; CARMO; GERMANI, 2018). Dessa forma, o caso atual percorreu
todos os passos metodológicos apresentados com exceção do enriquecimento, que

17 / 44

consttui a etapa de aplicação semântca sobre os dados e será executada na segunda
etapa do projeto no segundo semestre de 2019.
Quanto as caraterístcas técnicas de aplicação da metodologia no caso do
acervo da Funarte, na etapa de análise foram realizadas reuniões com os gestores das
áreas informacionais em julho de 2018. Na primeira visita foram apresentados os
acervos fsicos, os materiais digitais, e coletados os catálogos e estruturas de arquivos
que pudessem indicar o dimensionamento do acervo, informação até então superfcial
e imprecisa entre os gestores. Para isso, os documentos textuais, PDFs, pastas,
imagens e tabelas foram transferidas para um HD externo para posterior análise, já
para obter os quanttatvos dos registros armazenados no Sophia Web (sistema
proprietário de gestão de materiais bibliográfcos), foi coletado o banco de dados
ainda na insttuição, no formato proprietário SQL Server, e convertdo para o formato
aberto MySQL utlizando a ferramenta de conversão do MySQL Workbench. Os dados
obtdos foram analisados e organizados manualmente em planilhas com os
quanttatvos aproximados do acervo, e novamente apresentados aos gestores, onde
foi defnido qual o recorte prioritário de itens do acervo a serem migrados na primeira
etapa do projeto.
A coleta ocorreu em dois contextos diferentes, já tendo defnido o recorte do
acervo para migração, que foi composto pelos itens disponíveis no site e por parte dos
objetos digitalizados do CEDOC. No caso do site obtvemos acesso de administrador do
Wordpress e acesso remoto ao servidor onde os dados estavam armazenados, e foram
utlizados scripts na linguagem PHP1 para recuperar os itens dispersos nos diversos
pontos do site, e organizá-los no formato de coleções em um só ponto de acesso pelo
Tainacan. O segundo contexto da coleta foi aplicado nos itens digitalizados no Sophia
Web selecionados pelo CEDOC (Centro de Documentação), em que foi fornecida uma
tabela com informações de identfcação dos itens a serem migrados, um HD externo
com as imagens digitalizadas de todos os itens, e a informação de que os metadados
1 Scripts de migração em PHP disponibilizados em: https://github.com/medialabufg/wp-funarte/tree/master/migration_scripts
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dos itens estavam disponíveis online pelo Sophia Web. O primeiro passo foi recuperar
os dados pelo banco de dados coletado na etapa de diagnóstco, porém como as
informações de identfcação repassadas não correspondiam com os dados que foram
obtdos do banco de dados, foi necessário desenvolver um script na linguagem Python2
para a raspagem de dados das páginas dos itens a partr do identfcador no Sophia
Web disponível na tabela repassada, perfazendo assim um processo semiautomátco,
em que a partr dos identfcadores eram acessadas as páginas individuais com
metadados de cada item, e pelo script esses metadados foram coletados e
armazenados em planilha para posterior tratamento e relacionamento com as
imagens.
A etapa de tratamento também ocorreu em duas frentes, nos conteúdos
coletados do site, como a quantdade de metadados para as coleções de itens era
pequena, foi possível fazer as alterações direto pelo script de migração, centrando os
esforços na divisão das informações em metadados, como por exemplo no ttulo dos
programas de rádio do “Estúdio F”, que contnha o nome do artsta em foco no
programa, assim foi criado um metadado artsta com o nome proveniente do ttulo,
que consttuiu uma taxonomia de agentes, que conecta essa coleção às demais pelo
nome do agente. Já nos dados coletados da raspagem das páginas do Sophia Web, foi
preciso tratar primeiro a planilha obtda do script, organizando os metadados em
colunas, já que não existe padronização de preenchimento dos metadados, e alguns
itens apresentaram informações a mais que outros no resultado fnal, posteriormente
a partr da classifcação dos arquivos disponível na planilha repassada, as imagens para
cada item foram recuperadas do HD externo obtdo, e ainda como o nome das
coleções dos itens obtdos contnham nome dos artstas envolvidos, também foram
separados em outros metadados de referência à taxonomia de agentes.
A migração, acompanhando a estrutura das etapas de coleta e tratamento
ocorreu em dois momentos, o primeiro em que ao reformular o site, ao mesmo tempo
2 Script de raspagem de dados do Sophia Web disponível em:
https://github.com/medialab-ufg/wp-funarte/blob/master/migration_scripts/sophiaweb_scrape.py
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foram aplicados os mesmos scripts utlizados na coleta para a migração do conteúdo
do site antgo, para não perder nenhuma atualização e nem necessitar de uma pausa
na produção de conteúdo no processo, dessa forma cada conjunto de conteúdo
disperso no site foi migrado para o Tainacan e disponível em um único ponto de acesso
conectados pelos metadados em comum. Já os itens repassados pelo CEDOC foram
migrados utlizando a ferramenta de importação do Tainacan, primeiramente a
coleção foi criada, depois seus metadados, assim a migração ocorreu com o
mapeamento das colunas da tabela de dados no formato CSV (valores separados por
vírgula) coletada e tratada para o Tainacan via ferramenta de importação, as imagens
como representavam um conteúdo muito grande em termos de armazenamento (115
Gb), foram alocadas no servidor da Funarte e tveram seu caminho no servidor
mencionadas na tabela de importação, assim também foram importadas como anexos
dos itens.
O processo de validação e formação ocorreu a partr da disponibilidade das
coleções no site após a migração, elas foram apresentadas aos gestores e técnicos que
confrmaram a presença de todos os itens, bem como a adequação dos metadados. Os
técnicos foram acompanhados via lista de e-mail nas primeiras semanas posterior a
migração, e foram auxiliados a inserir conteúdo e classifcá-lo de acordo com os
metadados existentes na estrutura da plataforma Tainacan.
O processo de difusão e colaboração em rede ocorreu em conjunto com os
técnicos e gestores do acervo, que acompanham como o acervo é utlizado e
requisitado, tanto internamente quanto por usuários externos.
2.5. Resultados
O processo de migração de parte do acervo Funarte na primeira parte do projeto
foi desenvolvido entre Julho de 2018 e Julho de 2019, a etapa de análise descrita na
metodologia proveu os resultados apresentados na seção de situação inicial do acervo
Funarte, e serviu de diagnóstco do acervo junto aos gestores, o que permitu
identfcar as relações de estruturação do acervo com a forma como a cultura
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organizacional é desenvolvida na insttuição, além de defnir quais as porções
prioritárias do acervo seriam migradas para o Tainacan. Resultando então na defnição
da organização e centralização do material difuso no site, consttuído de sete dos oito
conjuntos de itens apresentados no tópico da situação inicial sendo “Acevo Sergio
Brito” a exceção, e 1407 objetos provenientes do acervo CEDOC, disponíveis até então
no sofware Sophia Web somente no formato de metadados, sem acesso externo às
imagens, resultando em 2.107 objetos escolhidos para a migração prioritária (Tabela
3).
Tabela 3 - Coleções selecionadas para migração

Tipo de Material

Nº de Itens

Proporção

1.407

65,23%

Estúdio F

392

18,17%

Brasil Memória das Artes

172

7,97%

Vídeos

79

3,66%

Sinopses

54

2,50%

Música nas Américas

29

1,34%

Edições On-line

24

1,11%

2.157

-

Coleções CEDOC

TOTAL

Fonte: Dados da Pesquisa

Quanto à coleta, parte que caracteriza o processo de atualização (CCSDS, 2012)
da migração, ocorreu em duas etapas, no caso do site de forma automatzada através
de scripts em PHP que permitram a recuperação de todos os itens de seis dos sete
conjuntos migrados, já que os itens do conjunto “Brasil Memória das Artes”
apresentaram somente os áudios disponíveis, e foram coletados manualmente e
posteriormente migrados via importador por tabela de metadados no Tainacan. No
caso do acervo CEDOC, o processo de coleta foi semiautomátco, com raspagem de
metadados a partr das páginas do Sophia Web dos itens selecionados, juntamente
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com o relacionamento das imagens repassadas pelos técnicos da Funarte e resultou na
formação das “Coleções CEDOC” no Tainacan.
A e t a p a d e tratamento, momento que explicita o processo de
reempacotamento (CCSDS, 2012) da migração, ocorreu também em duas frentes, no
contexto dos itens provenientes do site, foi possível fazer o tratamento diretamente
no script de coleta de dados, cujo resultado foi principalmente a divisão de metadados
a partr das informações obtdas dos itens. Utlizando métodos como explode, trim, e
combinação de strings, informações foram extraídas dos textos de descrição ou ttulo
dos itens, como o nome dos artstas relacionados nos itens, retrados do ttulo no caso
do “Estúdio F” e dos áudios do “Brasil Memória das Artes”, da descrição no caso dos
“Vídeos”, e do metadado de autoria no caso de “Sinopses” e “Edições On-line”, essa
abordagem permitu a criação de uma taxonomia de agentes no Tainacan, que permite
conectar todos os itens pelo nome do agente relacionado, possibilitando assim a
recuperação de itens por agente, condição que não exista anteriormente. Ainda no
caso das coleções de “Sinopses” e “Edições On-line” todos os metadados bibliográfcos
estavam dispostos no texto da descrição do livro, e todos foram divididos em
metadados individuais para otmizar a recuperação e fltragem especifca de
informações no acervo. No contexto das coleções CEDOC, o tratamento ocorreu no
nível de organização dos metadados após recuperação do portal Sophia Web, além dos
ttulos das coleções também serem aproveitados para confgurar o metadado agentes.
Esses tratamentos inicias nas bases de dados obtdas do acervo parcial migrado
resultaram em um conjunto de coleções que, além de se encontrarem no mesmo
ponto de acesso no site, permitem a busca livre textual, e a navegação por fltros, e ao
selecionar as taxonomias em comum das coleções é possível fazer a listagem de itens
pertencentes a uma mesma categoria, como assuntos ou agentes por exemplo, no
contexto atual das coleções disponíveis, a taxonomia agente é compartlhada por
todas as coleções, e a taxonomia assuntos só tem metadados em comum nas
“Coleções CEDOC” e nas “Edições On-line” (Figura 3), ponto a ser melhorado na
modelagem conceitual do acervo.
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Figura 5 - Relação das coleções por taxonomias no Tainacan

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

A etapa de migração que ocorreu principalmente através de scripts em PHP no
caso dos itens do site, e através do importador de tabela no Tainacan quanto às
“Coleções CEDOC”, e resultou em um processo adaptado ao contexto da Funarte, a
possibilidade de reformulação do site e acesso ao sistema de gerenciamento nos
direcionou para a opção mais estratégica de coleta, tratamento e migração automátca
dos itens do site. Já no caso dos itens do acervo CEDOC, que estavam fragmentados
em locais diferentes, no HD de imagens, nos metadados do Sophia Web, e na tabela de
informações de identfcação repassada, todo o processo de coleta, tratamento e
migração foi dividido se assemelhando a um processo comum de migração de acervo
para o Tainacan. Esse tpo de abordagem aponta o quão fexível essa metodologia e o
processo de migração precisa ser para atender a realidade organizacional e situacional
da transformação dos dados.
A etapa de validação e formação ocorreu com as coleções já migradas para o
repositório do Tainacan, e resultou na avaliação dos metadados, disposição das
informações e documentos anexados dos itens do acervo, em que os técnicos
mencionam alterações que devem ser realizadas, e confrmam a qualidade e
representatvidade precisa dos dados dispostos na plataforma com suas informações
do acervo. Além disso, uma lista de e-mails é compartlhada entre a equipe de
migração e implantação do Tainacan e os técnicos curadores do acervo, para resolução
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de eventuais problemas, sanar dúvidas e orientar na manutenção dos itens na nova
plataforma. No caso específco desse acervo parcial migrado, o processo de divisão das
informações dos itens precisou ser separado em metadados, e alguns deles que não
existam antes precisam ser preenchidos pela equipe, como a cultura anterior não
exigia essas técnicas, é algo que está sendo orientado e acompanhado de perto na
formação dos profssionais que cuidam das coleções através de reuniões e orientações
por e-mail. Essa etapa garante que a barreira de interconexão dos dados que exista
anteriormente não persista, de modo que agora metadados que garantem a
interconexão mínima precisam ser preenchidos, como as taxonomias de agente e
assunto.
Por últmo, a etapa de difusão e colaboração em rede, que no caso da Funarte
ainda não foi liberada a permissão para interação direta com o acervo por meio de
comentários, as coleções e as funcionalidades do Tainacan ainda estão sendo
assimiladas pelos técnicos, e como resultado principal entrega uma interface de acesso
unifcado, em que o usuário não precisa navegar ostensivamente pelo site em busca
dos acervos disponíveis, atualmente, através do item “Acervos” no menu principal se
tem acesso direto ao conjunto de coleções disponíveis do acervo (Figura 4).
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Figura 5 - Interface atual de acesso ao acevo digital da Funarte.

Fonte: htp://www.funarte.gov.br/colecoes/ (2019)

Outro ponto a ser destacado no contexto da difusão é ao acesso aos itens
completos, como no caso do acervo CEDOC, em que só se tnha acesso externo aos
metadados pelo Sophia Web, e internamente as imagens anexas aos itens foram
reunidas em documentos no formato PDF para atender as estruturas do sofware,
limitando seu uso. No caso atual, as imagens estão anexadas aos itens e podem ser
acessadas separadamente (Figura 5) e perfazem atualmente a instalação do Tainacan
com maior conjunto de imagens, são 14.666 imagens ao todo, com itens com mais de
500 anexos.
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Figura 5 - Exemplo da interface de acesso ao item das Coleções CEDOC

Fonte: htp://www.funarte.gov.br/colecao/maria-della-costa-sandro-polonio/#/ (2019)

A difusão e organização do acervo parcial fnda os resultados esperados para
essa primeira parte do projeto, permitndo que a equipe da Funarte assimile a
transição de plataformas e estrutura informacional de forma gradual, e que os
processos de organização e transformações informacionais posteriores sejam
executados em conjunto, assegurando que as prátcas de curadoria anteriormente
utlizadas sejam lapidadas em busca da conexão dos acervos e das áreas
informacionais da insttuição.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A primeira parte do projeto Funarte Digital situou o desenvolvimento da
migração como estratégia de preservação digital de acervos nos casos de aplicação do
Tainacan, e como observado é preciso tratar com fexibilidade as etapas, que
demandam da análise situacional e organizacional do acervo. A forma como a
organização se comporta mediante ao tratamento de seus fuxos informacionais
infuencia diretamente em como ela estrutura seu acervo, e no caso da Funarte, que
passou por reformulações insttucionais durante períodos de diferentes perspectvas
polítcas (FUNARTE, 2019), isso fca muito evidente ao analisar a situação do acervo,
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em que chega a se perder sua dimensão pela difculdade de proceder com a curadoria
do material.
A migração do acervo não é o único desafo no caso da Funarte, é somente o
primeiro deles. A tecnologia de disponibilização utlizada para cada tpo de material do
acervo também é um grande passo para a insttuição em direção à publicação de seus
itens, o últmo sofware utlizado pela Funarte para divulgação dos itens do CEDOC foi
o Sophia Web, que tem grandes contribuições para materiais bibliográfcos, mas no
armazenamento da parte cultural digitalizada do acervo peca em permitr o acesso
mais otmizado aos itens como imagens, áudios e vídeos. Dessa forma os problemas de
escolha tecnológica também são comuns nesse tpo de insttuição, como também
aponta (MARTINS; CARMO; GERMANI, 2018, p. 5142). Manter o caminho da
preservação digital também demandará o desenvolvimento de polítcas
informacionais, bem como conscientzação insttucional do acervo.
Como retorno, foi observada que a migração do acervo digitalizado relevante
foi bem recebida pela gestão da Funarte, que juntamente com a reformulação do site
proporcionou um modo mais efetvo de busca e uso da informação disponível no
portal online. Atualmente a equipe de desenvolvimento e migração segue
acompanhando a adaptação a nova estrutura, e a segunda parte do projeto está em
processo de início, que versa sobre a construção de uma modelo conceitual para o
acervo digitalizado, e aplicações semântcas de enriquecimento dos dados.
Além das contribuições atuais de reestruturação informacional que a migração
do acervo entregou, esse processo contribuiu para proceder de forma gradual,
respeitando a adaptação dos curadores ao novo suporte do acervo, e preparando-os
para o próximo passo no desenvolvimento da preservação digital, a modelagem
conceitual e o enriquecimento semântco dos dados, que objetva promover a
interoperabilidade do acervo Funarte com outros acervos digitais, o que não envolve
somente alinhar padrões de metadados, mas também uma proposta complexa de
promover o enriquecimento e integração em rede das informações (MARCONDES,
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2016, p.68-71). Isso contribui também com a resposta ao receio da obsolescência
tecnológica da preservação digital (HEDSTROM, 1996), promovendo a manutenção e
o acesso longínquo dos objetos digitais, ao atualizá-los para formatos e tecnologias
mais recentes, e inseri-los em um universo digital de curadoria em rede.
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O segundo cientfco é inttulado “Design da informação aplicado ao desenvolvimento
de interface para o repositório digital Tainacan” e apresenta parte da pesquisa relacionada ao
desenvolvimento da interface gráfca e concepção do design do repositório digital Tainacan.

Design da informação aplicado ao desenvolvimento de interface para o
repositório digital Tainacan
Information design applied to interface development for the digital repository
Tainacan

palavras-chave: design da informação, repositório, acervo, Tainacan
O presente estudo enquadra-se no contexto da aplicação do design da informação no desenvolvimento
de interface para o repositório digital Tainacan. A pesquisa foi fundamentada no levantamento
bibliográfico acerca dos conceitos relacionados ao tema e na investigação descritiva e analítica do projeto
Tainacan. Apresentam-se discussões sobre a importância da utilização de softwares que atuam como
mediadores da diminuição da sobrecarga cognitiva no contexto de gestão de acervos, em vista de
favorecer o acesso às informações de modo claro e eficiente para atender as necessidades de diferentes
tipos de usuários.

Kewwords: information design, repository, collection, Tainacan
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The present study fits in the context of the application of information design in the interface development
for the digital repository Tainacan. The research was based on a bibliographical survey about the concepts
related to the topic and on the descriptive and analytical investigation of the Tainacan project. We present
discussions about the importance of using softwares that act as mediators of the reduction of cognitive
overload in the context of collection management, in order to further the access to information in a clear
and efficient way to attend the needs of different types of users.

1. Introdução
Em sua existência, por si só, está intrínseco ao artefato de design uma camada de mensagem
a ser transmitida e interpretada pelo receptor. Essa camada se refere tanto ao seu aspecto
como à sua função, de modo interdependente, e relacionado à percepção de um sujeito.
Dependendo da quantidade e complexidade dos dados a serem processados e transformados
em valores informacionais, a comunicação pode tornar-se confusa e desorganizada, não
atingindo, assim, os objetivos pré-determinados àquele artefato. Até mesmo informações
simples podem se tornar incompreensíveis se não forem transmitidas de modo adequado.
Nesse contexto, tem-se o design da informação, que atua no processo de codificação e
transmissão na mensagem por meio da seleção, organização e configuração de informações,
visando reduzir a sobrecarga cognitiva do usuário para que ele possa ter acesso às
informações de modo claro, simples e eficiente.
Diante da crescente disponibilidade de informações, decorrentes do desenvolvimento das
diversas

tecnologias de informação e comunicação, destacando a

demandas por soluções inovadoras no contexto da

internet, surgiram

gestão de acervos. De modo geral, as

ferramentas utilizadas como repositórios no Brasil são complexas para o uso cotidiano e
apresentam-se incompletas e/ou inflexíveis em relação às especificidades exigidas por
diferentes tipos de usuários, especializados ou não.
Nesse sentido, a preservação da memória e do patrimônio cultural brasileiro, provenientes
de acervos físicos de museus, bibliotecas, cinematecas e arquivos, torna-se comprometida em
vista que grande parte desses documentos, de diversas naturezas, são armazenamentos em
meios suscetíveis a deterioração, ou mesmo passíveis de acidentes, como ocorrido no incêndio
do Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018. Existem também os documentos que já foram
digitalizados mas não foram catalogados e armazenados de modo organizado, tornando seu
uso dificultado.
Nesse cenário, surgiu o Tainacan, um software livre brasileiro para gestão de repositórios
de acervos digitais ou digitalizados por especialistas ou não especialistas. Trata-se de uma
solução estratégica inovadora para a área de cultura e tecnologia, visto que enfatiza a
flexibilidade de configuração das informações, permitindo que o usuário se torne ativo no
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processo de criação de conteúdos, contribuindo também para interação social, preservação,
difusão e popularização da produção cultural brasileira.
Este trabalho propõe uma investigação descritiva e analítica acerca da relação entre design
da informação e o design de interfaces do repositório digital Tainacan. Nesse contexto, o
design se insere de modo contributivo, visando favorecer o acesso às informações de modo
claro e eficiente para atender as necessidades de diferentes tipos de usuários tanto em relação
à organização e configuração do conteúdo do acervo quanto oferecer uma interface de
repositório de fácil utilização e flexível para demandas diversas.

2. Referencial teórico
Para a fundamentação teórica e contextual a respeito do presente trabalho, faz-se necessária
uma breve discussão, conforme segue.
2.1 Conceitos e definições sobre o design da informação
O termo design da informação, cuja origem se deu na década de 1960, sendo difundido
somente em torno da década de 1990, é derivado do latim informatio e significa uma
concepção ou uma ideia (PASSOS, 2014; PETTERSSON, 2002). Alguns autores (CARLINER,
2000; REDISH, 2000) associam a origem do design da informação como atividade sucessora
ao design de documento, que foi abandonado devido limitações em suas diretrizes
provenientes dos avanços das tecnologias e do surgimento de novas mídias.
Com o aumento da quantidade de informações disponíveis atualmente, principalmente
devido ao advento da internet, grandes bancos de informação sobrecarregam a sociedade,
originando diversos

problemas como, por exemplo, de navegação e orientação

no

ciberespaço (HORN, 2000). Muitos profissionais gastam a maior parte do seu tempo
processando informação e, se ela está mal projetada, seu trabalho não é tão eficaz quanto
deveria ser. Para Horn (2000, p.16, tradução nossa), "não precisamos de mais informações,
mas sim da capacidade de apresentar a informação certa para as pessoas certas no tempo
certo, da forma mais eficaz e eficiente possível”.
Diante dessa crescente disponibilidade de informações e da demanda por modos de reduzir
a sobrecarga cognitiva de modo a auxiliar na compreensão e aprendizagem da informação
pelos usuários, surgiram os profissionais intitulados designers da informação ou arquitetos da
informação. Passos (2014) verifica uma sobreposição teórica entre arquitetura e design,
baseadas nas teorias propostas por Vitruvius, em relação aos fundamentos de projeto que
devem constar as categorias firmitas (solidez), utilitas (utilidade) e venusitas (beleza). Essas
sinonímias se aplicam também aos termos arquitetura da informação e design da informação e,
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portanto, serão considerados como equivalentes neste trabalho, tal como afirmado por Wurman
(2004) ter cunhado tal termo com sentido correlato. Esses profissionais teriam, assim, a função
de identificar "o problema que o cliente está tentando resolver, o que pode ser feito para
solucionar o problema, e como esta solução comporta a maior parte das situações do
negócios” (CARLINER, 2000, p.563, tradução nossa). O design da informação não deve, então,
focar apenas em questões de aparência, textos e imagens, pois seria como no design de
documento; ele deve ter um foco mais amplo, que abrange desde o layout e os objetivos do
usuário quanto os objetivos do cliente que encomendou o projeto (CARLINER, 2000).
Pettersson conceitua o design da informação como o processo que
compreende pesquisas sobre os princípios de análise, planejamento, apresentação e compreensão
das mensagens - seus conteúdos, idioma e forma. Independentemente do meio selecionado, um
conjunto de informações bem desenhado que satisfaça estética, economia, ergonomia, e requisitos de
assunto. (PETTERSSON, 2002, p.2, tradução nossa).

Pettersson (2002, apud Passos, 2014) acreditava que o

principal objetivo do design da

informação é a clareza da informação, para que possa ser transmitida com precisão e
corretamente compreendida e interpretada pelo receptor. Pettersson ainda afirma a existência
de relações multidisciplinares com outras áreas como linguagem, arte, informação, cognição e
comunicação (PETTERSSON, 2002, apud PASSOS, 2014).
Segundo Carliner (2000), o design da informação refere-se à preparação de artefatos para
comunicação e propõe uma abordagem de design da informação em três níveis: físico, que se
refere à capacidade de encontrar informações; cognitivo, que se refere à capacidade de
compreensão da informação; e o afetivo, que é a capacidade se sentir confortável com a
apresentação das informações. Conforme Passos (2014), apesar de Carliner não ter concluído
uma definição para o design da informação, percebe-se que sua acepção sobre o termo
incorpora definições recorrentes de outros autores, tais como a de Horn (2000, p.15, tradução
nossa), que diz que o "design da informação é definido como a arte e ciência de preparar
informação para que possa ser usada por seres humanos com eficiência e eficácia".
Conclusivamente, Passos (2014, p.68) define o design da informação como
uma subárea do design que atua na configuração da informação em vista da interface, por meio de
métodos, a fim de se otimizar questões de estrutura, significado e uso pelo sujeito em contexto
determinado, visando a interação com a informação de modo acessível, compreensível, utilizável e
simples.

Não há uma convergência na literatura que conceitue os artefatos do design da informação.
Passos (2014, p.24) afirma que ora são considerados artefatos o “desenvolvimento de mapas,
infográficos e demais grafismos correlatos, pautado em fundamentos de linguagem visual", ora
como o "processo estrutural de informação, homônimo ao que se chama comercialmente de
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arquitetura de informação". Em vista disso, o autor define como objeto principal do design da
informação "a informação a ser mediada por interfaces" (p.67), podendo ainda esse objeto de
design ser caracterizado em dois níveis de compreensão: o nível intrínseco, relativo à
tangibilidade do artefato, tanto no projeto quanto na execução do objeto; e o nível extrínseco,
relativo às questões mentais e o significado do objeto para o sujeito.
Tais direcionamento comutam das ideias de Pettersson (2002) em relação os princípios do
design da informação, que segundo o autor seriam: facilidade de interpretação e
aprendizagem; estrutura de informação; clareza; simplicidade, unidade; garantia de qualidade;
limitação dos custos totais; e direitos autorais. Complementarmente, Passos (2014, p.71) indica
que as propriedades do objeto de design e do design da informação seriam: "a
configurabilidade, a tangibilidade, a temporalidade e a espacialidade", ou seja, todo objeto de
design da informação deve ser passível de configuração, sendo que a tangibilidade se dá na
medida em que a "articulação da configuração só pode ocorrer por meio de acesso direto"
(p.61). Já a temporalidade e a espacialidade "são propriedades universais atribuíveis a
qualquer objeto" (p.71).
2.2 Contexto do trabalho
Em 2014, o Ministério da Cultura identificou, por meio de suas experiências sobre o panorama
de preservação da memória e patrimônio cultural brasileiro, a necessidade de criação de uma
solução digital de software livre, de fácil utilização, para atender essa demanda específica.
Além do grande volume de dados e diversas complexidades do acervo de museus, bibliotecas,
cinematecas e arquivos, que se encontravam predominantemente preservados em meios
físicos, passíveis de deterioração ou perda de naturezas variadas, existe também a iminência
de criadores digitais em potencial que precisam catalogar, organizar e armazenar documentos
e seus conteúdos. Nesse contexto, surgiu o Tainacan, desenvolvido pelo Laboratório de
Políticas Públicas Participativas (L3P) em parceria com o Laboratório de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas (MediaLab) da Universidade Federal de
Goiás, com o apoio

do Ministério da Cultura e do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

(TAINACAN, 2018)
O Tainacan é uma plataforma para gestão e compartilhamento de acervos culturais digitais
ou digitalizados. É um software livre brasileiro desenvolvido por meio da plataforma WordPress
e pensado para ser uma solução flexível e estratégica que se adapta a diferentes usuários,
sejam eles especializados ou não, de acordo com as necessidades deles. Possibilita também a
hiperconectividade, uma vez que pode reunir diferentes museus e instituições na mesma
plataforma e torna o usuário ativo no processo, criando novas relações entre usuários e
instituições culturais (MAIA, 2018).
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Os repositórios digitais brasileiros atuais são complicados de utilizar e pouco flexíveis em
relação à configuração e personalização de coleções e metadados. Nesses aspectos, o
Tainacan sobressai como uma solução inovadora na área da cultura por ser simples,
personalizável e contar com a participação ativa e direta dos usuários na configuração do
conteúdo dos acervos, contribuindo também para interação social, preservação, difusão e
popularização da produção cultural brasileira. Trata-se, ainda, de um espaço de convergência
de conteúdos, pois os itens das coleções podem ser provenientes de diversas fontes, tais como
vídeos e fotos de redes sociais, links para blogs e outros sites, objetos de diferentes
repositórios como o Europeana, entre outros. (TAINACAN, 2018)
Em termos práticos, o Tainacan permite uma maior flexibilidade de uso, sem a necessidade
da interferência de programadores em seu uso para um repositório determinado, uma vez que
instrumentaliza o próprio usuário a efetuar ajustes e customizações. Tal questão traz consigo
desafios em termos de usabilidade e design, que faz uma grande distinção de produtos
similares.
A primeira versão foi lançada em abril de 2016, após pouco mais de um ano de projeto.
Entretanto, no ano de 2018, após aprofundamentos nas pesquisas, análises com usuários e
desenvolvimentos, o projeto passou por uma grande refatoração em sua estrutura e layout,
visando melhorias nas funcionalidades para tornar tarefas mais efetivas e eficazes,
favorecendo os diversos processo em termos de uso e de desenvolvimento.
Neste trabalho, será enfatizada a última versão desenvolvida (de 2018). Nela, a interface
para gestão e a interface de visualização foram divididas em plugin e tema padrão Tainacan
(Figura 1) para WordPress, respectivamente. A primeira foi orientada para usuários
administradores que são responsáveis pela criação e edição de coleções, itens, metadados e
atividades correlatas. Já o tema é modo de visualização do conteúdo criado anteriormente no
plugin e é disponibilizado para todos os tipos de usuário. Nessa versão foram ampliadas as
possibilidades de uso do Tainacan, que passou a oferecer a possibilidade de utilização para
um site completo, como interfaces institucionais diversas, não mais apenas para o repositório
digital.
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Figura 1: Lista de coleções no plugin, home da coleção no tema e home do item no tema, respectivamente.

Estruturalmente, o Tainacan trabalha com níveis hierárquicos, o que se refletem nas
relações de acesso e interação gerais. O primeiro nível, que é o do repositório, é composto por
um conjunto de coleções. As coleções, por sua vez, são compostas por conjuntos de itens.
Esses itens podem ser adicionados em conjuntos ou individualmente, sendo possível, ainda,
importá-los de fontes externas, como URLs. O sistema de busca avançada permite pesquisar
tanto dentro do nível repositório como do nível coleção. Além disso, existem os filtros de busca
de itens no nível coleção e repositório, podendo ser personalizados pelos usuários do plugin.
O próprio usuário pode realizar a gestão de seu repositório. Ele insere conteúdo e
informações sobre seu acervo, atuando na curadoria de coleções. Também é possível
personalizar coleções (por meio de imagens de capa, miniatura, widgets e metadados), editar
metadados para as coleções ou itens isoladamente, além de criar filtros para serem utilizados
no sistema de busca. Os metadados são usados para descrever itens ou coleções, mas
também podem ser usados como filtros no sistema de busca. É possível, ainda, criar uma
taxonomia própria para o repositório, definindo quem são os termos-pai, os termos-filhos e
organizá-los. Todas as ações realizadas são registradas pelo Tainacan, sendo divididas em
histórico e gestão, o que permite desfazer, eventualmente, atividades indesejadas.
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3. Desenvolvimento

Conforme exposto, o Tainacan permite a realização de uma gama de atividades que precisam
acontecer de modo otimizado e, assim sendo, considerando o projeto como uma pesquisa,
utilizou-se do design da informação para tratamento de conteúdo e desenvolvimento das
interfaces, o que permitiu fundamentar as relações de acesso e experiência do usuário,
conforme segue.
3.1 Interface do Tainacan
O acesso ao Tainacan se dá via plugin administrativo no WordPress. Após o login, o usuário
administrador é direcionado para a interface inicial, chamada de "home", no nível repositório,
que contém a lista de coleções do mesmo. À esquerda, de cor azul escuro, se encontra o menu
vertical, retrátil, com links para as áreas de metadados, taxonomias, eventos e filtros, todos do
nível repositório, ou seja, quaisquer configurações feitas nas áreas desse nível são aplicadas
em todas as coleções do usuário. Quando o usuário seleciona uma coleção, são exibidos os
itens pertencentes à esta coleção e surge na parte superior da tela um menu horizontal, de cor
azul claro, contendo o título da coleção, um botão para visualização no tema e links para
configuração da coleção, metadados, atividades e filtros. Neste caso, todas as configurações
realizadas serão aplicadas somente na coleção selecionada. A diferenciação dos dois níveis
hierárquicos, repositório e coleção, se dá por diversos recursos formais utilizados, tais como
posicionamento dos menus, cores e ícones.
Na figura a seguir (Figura 2), podemos observar como se deu a evolução do tratamento
da informação da versão antiga do Tainacan (tela à esquerda) para a nova versão (tela à
direita), já utilizando a separação entre plugin e tema via WordPress, que não existia na versão
anterior. Os menus 1 e 2, referentes aos conteúdos sobre repositório e coleção,
respectivamente, eram desorganizados e confusos, dificultando a execução de tarefas de
gestão. Isso foi solucionado por meio de diferenciação dos níveis hierárquicos repositório
(menu 4) e coleção (menu 3), por meio da utilização de recursos formais, conforme explicado
anteriormente, e também por meio do tratamento de conteúdo, realizado utilizando recursos do
design da informação, tais como aglutinação, hierarquização e disposição da informação
(conforme será discutido no tópico 3.2). Cabe ressaltar que a solução proposta foi alcançada
após um estudo minucioso das diversas possibilidades de design obtidas por meio de
wireframes e protótipos de média fidelidade. A validação da mesma ocorreu por meio de
reuniões internas da equipe de desenvolvimento e também por meio do feedback de usuários.
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Figura 2: Tratamento da informação aplicado ao menu da versão antiga e versão atual do Tainacan.

Existem diversos modos de visualização do acervo, tanto para listas de coleções quanto
para listas de itens, tais como cartões, fichas, miniatura, tabela, tela cheia, entre outros. Deste
modo, é concedido ao usuário a flexibilidade da escolha de qual modo padrão é mais
conveniente para cada coleção. Dentro de cada coleção, existe uma listagem de itens e cada
item possui sua própria interface, chamada de “home do item”. Os itens podem ser dos tipos:
documento, foto, galeria, áudio, vídeo, texto, pdf e URL. O Tainacan consegue identificar a
tipologia do arquivo e fornece a melhor ferramenta para apresentar esses itens, como um leitor
para o formato PDF e um player para o formato de vídeos, por exemplo.
Uma das funcionalidades mais relevantes de plataforma são os metadados, que são
informações que caracterizam dados, neste caso dados do acervo, tornando mais fácil e
eficiente sua organização e classificação. Os metadados podem ser dos tipos texto, data,
numérico, categoria, lista (select), composto (um conjunto de 2 ou mais tipos), entre outros.
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Eles são utilizados também no sistema de filtros dos níveis repositório e coleções, favorecendo
a localização e seleção de conteúdos.
O plugin Tainacan também se vincula ao Gutenberg, um plugin editor para WordPress, que
ajuda na construção de layouts de páginas e posts de blog, utilizando, para isso, blocos de
informações com conteúdos textuais e imagéticos. Embora esses blocos tenham padrões
visuais pré-definidos, é permitida sua personalização. Deste modo, foram determinados
padrões visuais com a identidade visual do Tainacan. Com o auxílio do Gutenberg é possível
construir, por exemplo, uma exposição virtual de uma coleção de um museu.
A padronização dos diversos conteúdos da interface, assim como a adaptação continuada
de tecnologia visando melhorias, é indispensável para criar soluções consistentes que atendam
às demandas dos usuários e especificidades das instituições, além de favorecer a pregnância
em relação à identidade visual da interface. Desse modo, os diferentes elementos da interface,
tais como tipografia, sistema iconográfico, botões, menus, grid, paleta cromática e interações
foram projetados a partir dos princípios de usabilidade estabelecidos por Nielsen (1995), e
foram organizados em um documento guia. Alguns dos princípios utilizados no
desenvolvimento, trazidos pelo autor, foram: controle e liberdade do usuário, através de opções
de retomada, tais como o uso de migalha de pão e botões para desfazer ações; consistência e
padrões, para facilitar o entendimento do usuário em diferentes situações e telas; visibilidade
do status do sistema, em que o usuário recebe feedback de suas ações e do que está
acontecendo no sistema; reconhecimento em vez de recordação, para reduzir a sobrecarga
cognitiva e a curva de aprendizagem; correspondência entre o sistema e o mundo real, através
do uso de conceitos e frases familiares ao usuário, seguindo uma ordem lógica e natural.
Os padrões estabelecidos no documento guia para a implementação do sistema, além de
favorecer a usabilidade, foram estipulados visando também atender aos princípios do design
da informação, tais como a clareza, simplicidade, unidade e configurabilidade. A título de
exemplo, pode-se citar o uso de somente uma família tipográfica, Roboto, aplicada com
variação de pesos e tamanhos de corpo para criar hierarquia e estabelecer ordem de leitura na
interface; o sistema iconográfico e botões, que foram baseados nos padrões recomendados
pela Material Design, padrão desenvolvido pelo Google, favorecendo assim, além da
usabilidade, a simplicidade e clareza formal; o grid utilizado, de 24 colunas, que determinam os
espaços, margens, limites da interface e área de respiro, padronizando as diferentes telas para
dar maior pregnância para a interface; responsividade, visando a flexibilidade do layout em
diferentes tamanhos de tela sem prejuízo ao conteúdo informacional.

3.2 Relação entre o design da informação e o Tainacan
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As frases “forma segue a função”, de Louis Sullivan, e “simplicidade na multiplicidade”, de
Walter Groupis (DESIGN CULTURE, 2014), ilustram o princípio funcionalista do design
atribuído pela escola modernista Bauhaus, que inspirou conceitos atribuídos ao design de
interfaces. Todo objeto de design é determinado por seus aspectos funcionais, formais e
conceituais (LÖBACH, 2001). Embora atuem simultaneamente na relação entre sujeito e
objeto, um deles sobressai aos outros. No caso do Tainacan, o design de interface enfatiza a
funcionalidade em detrimento da forma e conceito. É evidente que há atenção e preocupação
em relação à estética e significado do todo e como isso é assimilado pelos usuários, porém
esses aspectos são orientados conforme princípios funcionais para que a interface torne as
atividades e tarefas dos usuários mais simples e eficazes, enfatizando a clareza da informação
e precisão no seu entendimento e interpretação. Tal orientação também se fundamenta na
necessidade de privilegiar não a interface do Tainacan durante a interação, e sim, o conteúdo
de suas coleções, assim como as tarefas designadas a ele.
Designers e usuários precisam estar sincronizados em relação à linguagem e conceitos. De
nada adianta escolher determinada forma para o artefato se esta não será entendida e,
consequentemente, não funcionará para o usuário. A forma do artefato de interface é a
informação, assim como o modo como ela é percebida também é. Formas possuem expressão
e significado atribuídos por diferentes fatores, tais como a cultura e experiências anteriores
dos usuários. Sendo assim, qual seria o melhor modo de apresentar visualmente os diferentes
elementos da interface? O design da informação contribui significativamente para essa
questão, uma vez que é baseado em princípios e abordagem metodológica que compreendem
etapas como delimitação, conhecimento e desenvolvimento do objeto, fundamentando
escolhas e soluções para o design de interfaces.
O design da informação, como subárea do design, contribui para atenuar a complexidade
cognitiva de informações em relação às tarefas a serem executadas pelos usuários, atuando
na seleção, organização e configuração do conteúdo. É papel do designer da informação
durante o projeto compreender o significado geral e dos elementos que compõem a interface, e
da articulação entre eles, tanto em relação ao nível intrínseco (sobre os elementos tangíveis
que compõe o artefato) quanto ao nível extrínseco (sobre as questões mentais e significado do
objeto para o sujeito) (PASSOS, 2014).
Conceitualmente, o Tainacan foi idealizado para atender diferentes tipos de usuários,
especializados ou não, com demandas diversas relativas a acervos e afins. Seu propósito é
proporcionar flexibilidade aos usuários na seleção do conteúdo, podendo criar coleções com
itens na quantidade desejada e com ferramentas profissionais de repositório que auxiliam a
inserção desse conteúdo; flexibilizar a organização e categorização do conteúdo com a
quantidade e especificidade de taxonomias e metadados forem necessárias; flexibilizar a
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configuração do conteúdo e o layout tanto no modo administrativo (plugin) quanto no modo de
visualização (tema) da plataforma.
Em relação ao aspecto formal, a interface do Tainacan é constituída por elementos e
padrões visuais que propõem-se a reduzir a complexidade cognitiva das tarefas a serem
executadas. São elementos que estruturam a informação com clareza, simplicidade e que
mantém uma unidade e pregnância em relação à identidade visual do Tainacan. Dados
grandes e complexos são transformados em informações que são assimiladas pelos usuários e
transformadas em conhecimento. Para isso, textos, imagens, ícones, os diferentes modos de
visualização de itens e coleções, e elementos interativos se complementam para apoiar e
facilitar o fluxo de informações; não para desfocar ou atrapalhar o cumprimento das tarefas do
usuário, mas sim visando a simplicidade e funcionalidade para garantir eficácia e eficiência
nessas tarefas.
A tratamento do conteúdo no Tainacan (Figura 3), no âmbito do design da informação,
acontece por meio de agrupamentos e aglutinação de informações em espaços que contém
conteúdos relacionados; por meio de desdobramentos de elementos complexos para redução
da sobrecarga cognitiva e da simplificação de terminologias; por meio da utilização de ícones e
cores para hierarquização de conteúdos; e por meio da configuração dos elementos visuais na
tela, conferindo melhor disposição, organização e hierarquia visual.

Figura 3: Tratamento de conteúdo.
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A utilização de fundamentos de linguagem visual também favoreceu a relação entre o
design da informação e a interface do Tainacan. Isso acontece uma vez que os mesmos
exprimem a expressividade necessária aos conteúdos utilizados pela interface e também para
a interação prescrita e seu uso efetivo, formando um conjunto deliberadamente pensado para
diminuição da carga de trabalho dos usuários, com estudo minucioso do fluxo de trabalho de
cada funcionalidade. Assim, a eficácia e a eficiência no uso são favorecidas, com
fundamentação aderente aos aspectos formais e conceituais pré estipulada juntamente com os
aspectos funcionais.
Cabe ressaltar que o usuário é peça-chave para o design da informação. O projeto
Tainacan se baseia na compreensão das necessidades e expectativas dos usuários, prevendo
possíveis interações e demandas a serem validadas em testes para eventuais adequações. O
Tainacan também é um projeto colaborativo, ou seja, usuários externos ao projeto também
ajudam a identificar problemas e contribuem no desenvolvimento da plataforma com
apontamento de melhorias e novas necessidades.
A funcionalidade, como dito anteriormente, envolve e orienta os elementos conceituais e
formais do Tainacan, mas também rege suas próprias particularidades. Nesse princípio se
inclui estudos de usabilidade e ergonomia, interatividade, tratamento de conteúdo, estrutura de
fluxo de navegação, além de outros elementos de interface. Assim sendo, o design da
informação atua como um modo de configuração de conteúdos e elementos, em vista da
interface Tainacan, para que adquiram valor informacional, otimizando a estrutura de modo
funcional, e visando atender as necessidades dos usuários de modo prático, compreensível e
eficiente.
4. Considerações finais

A partir da revisão bibliográfica acerca dos conceitos e discussões relacionados ao tema
design da informação e ao projeto Tainacan, conclui-se que o design da informação tem se
mostrado eficiente como solução estratégica para problemas comunicacionais e orientador
para o projeto de interface. O design da informação aplicado ao Tainacan não foca apenas nas
questões estéticas, de aparência de textos e imagens, mas sim na no tratamento do conteúdo,
sua estrutura e funcionalidade desse layout em vista do atendimento das necessidades dos
usuários em relação às atividades de uso e das relações cognitivas dos mesmos. Ele também
orienta a configuração do conteúdo, organização e hierarquização na interface e navegação
por meio de padrões que favorecem a pregnância formal em relação à identidade visual da
interface Tainacan.
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Verifica-se com o exposto que a

transformação de dados complexos em informações

simples e compreensíveis obtidas por meio do tratamento de conteúdo na interface da nova
versão do Tainacan, propicia uma diminuição da sobrecarga cognitiva e diminui a curva de
aprendizagem para a execução de tarefas relativas ao contexto apresentado, tanto de gestão e
manutenção de acervos (plugin) quanto para o usuário que visualiza o conteúdo no tema
Tainacan. Por meio do tratamento de conteúdo realizado verifica-se, ainda, melhorias da
gestão da informação na interface na nova versão em relação à versão anterior. Assim sendo,
a nova interface do Tainacan tem se mostrado uma ferramenta inovadora capaz de mediar as
atividades relacionadas a preservação de acervos de diferentes naturezas, pessoais ou
institucionais, promovendo a difusão e popularização da produção cultural brasileira.
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3. Workshop científico realizado
A reunião abordou o tema Analise de Dados na Ciência, com foco nos sistemas
oasisbr <

http://oasisbr.ibict.br >,

BDTD < http://bdtd.ibict.br> e Funarte

<www.funarte.gov.br>.

Local do evento: Brasília Imperial Hotel
SHS Quadra 3, Bloco H Brasília - DF
CEP 70313-000
Telefone: (61) 3425- 0000
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