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1. Introdução
Este relatório é referente à Meta 1 (1º produto) do projeto de pesquisa Acervo
digital semântico da Funarte: aplicação de novos modelos de organização e
interconexão da informação dos acervos digitalizados do CEDOC. A meta 1 é
referente ao resultado esperado de proposta de um modelo conceitual de
interoperabilidade semântica dos acervos da Funarte.
O portal web da FUNARTE (https://www.funarte.gov.br/) é a forma como os
departamentos internos expressam e disponibilizam seu conteúdo ao público externo
que acessa conteúdos que a instituição produz via internet, por isso é importante que
as informações contidas no site atendam desde o usuário que quer conhecer a
FUNARTE até o usuário especializado, com demandas informacionais específicas.
Dessa forma, disponibilizar o conteúdo de forma organizada objetivando ao
máximo facilitar a recuperação de informação é um objetivo que se almeja alcançar
nesse caso, principalmente quando se trata de uma instituição cultural de relevância
nacional como a FUNARTE. Otimizar o acesso à conteúdos culturais em rede é uma
das ações que esse projeto busca possibilitar em conjunto com a instituição.
Da forma como está atualmente, o portal web da FUNARTE já passou por um
processo de redesenho e reestruturação de sua arquitetura informacional, executado
pelo projeto anterior à este, também desenvolvido a partir de uma parceria entre IBICT
e FUNARTE. Nesse primeiro projeto, foi diagnosticado que as informações do site
estavam desconexas e com pontos de acesso redundantes e de difícil identificação.
Como resultados, os pontos de acesso do portal foram unificados com o auxílio da
plataforma Tainacan, e explicitamente identificados no site. Além disso, houve a
reestruturação do portal quanto ao design e disposição das informações.
O artigo “Fundação Nacional de Artes: estudo de caso da migração e
publicação dos dados do acervo digital com o software livre Tainacan” de Oliveira e
Martins (2019)1 descreve como foi todo o processo de reestruturação da arquitetura
informacional do site. A descrição dos demais processos de redesenho do portal web
podem ser encontrados nos relatórios entregues referentes ao primeiro projeto junto
à FUNARTE, denominado “Pesquisa e desenvolvimento para organização da
informação aos novos modelos de reuso de conteúdos digitais”.
1

OLIVEIRA, L.F.R.; MARTINS, D.L. Fundação Nacional de Artes: estudo de caso da migração e publicação dos dados do
acervo digital com o software livre Tainacan. XX ENANCIB, Florianópolis, SC. 2019. Disponível em:
<https://repositorio.unb.br/handle/10482/35798> Acesso em 10 de Junho de 2020.
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Como proposta futura mencionada no fim do projeto passado, citado acima, foi
identificado que a estrutura conceitual de metadados e integração do acervo
FUNARTE é precária, o que dificulta o fluxo de recuperação de informação, e limita
as possibilidades de cruzamento de informações. Por exemplo, o acervo de Arquivos
Privados pode ter metadados em comum com o Acervo Bibliográfico, e assim fazer
referência

à

um

mesmo

personagem,

porém,

como

estão

estruturados

conceitualmente de forma separada, não há a possibilidade de recuperar todos os
objetos digitais da FUNARTE referentes à um mesmo ator.
É no contexto de continuidade da reestruturação da arquitetura informacional
dos acervos da FUNARTE, que o projeto ao qual o atual relatório se refere surge, em
busca de dar resposta à questão geral: como agregar a informação e oferecer um
ponto único de acesso para busca e recuperação da informação dos
repositórios

digitais

de

objetos

culturais

das

instituições

memoriais

brasileiras?
No caso do produto específico deste relatório, sua orientação é sob o objetivo
principal de desenvolver um modelo conceitual de interoperabilidade semântica
da informação dos acervos, de forma que seja proposta a aplicação de um conjunto
de metadados transversal entre os acervos, permitindo que os objetos digitais sejam
representados sob uma mesma perspectiva conceitual, potencializando assim as
formas de conexão e recuperação da informação.
Atualmente, o ponto de acesso ao acervo da Funarte se dá através da opção
Acervos2 no menu superior principal do portal, e também ao final da página principal
em um slider de coleções. Existem 10 conjuntos de objetos digitais presentes nesse
ponto de acesso, sendo 2 deles disponíveis pelo repositório bibliográfico Sophia Web
(Acervo Sérgio Britto e Catálogo CEDOC), 7 deles disponíveis pela plataforma livre
de publicação de acervos Tainacan (Coleções CEDOC, Edições, Brasil Memória das
Artes - Áudios, Edições On-line, Vídeos, Música nas Américas e Estúdio F), e um
deles desenvolvido internamente (Brasil Memória das Artes).
Além do uso de diferentes sistemas, o que pode dificultar a integração entre os
repositórios, existe a divergência entre os metadados utilizados em cada conjunto de
dados para representar seus respectivos objetos digitais, o que gera um contexto
conceitual desconexo, fragilizando a noção de acervo institucional da Funarte, o que
2

Ponto de acesso dos acervos: https://www.funarte.gov.br/colecoes/
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mitiga as possibilidades de cruzamento de informação e recuperação de informação
dos objetos disponíveis no portal web.
É em busca de tratar essa condição de divergência conceitual que a proposta
de um modelo de interoperabilidade semântica é condicionada. Aplicar esse modelo
na situação em que o acervo institucional se encontra significa fornecer insumo para
que seus curadores contextualizem seus objetos digitais em uma estrutura
consistente de descrição, prevendo unificar a forma como os objetos dos acervos
são identificados e potencializando as formas de reuso, apresentação e interconexão
das informações, para otimizar as ações de recuperação da informação.
É importante ressaltar que esse processo de interoperabilidade semântica dos
acervos é complementar ao processo de estruturação das informações de acesso no
portal web, sendo assim, uma vez que a proposta de modelagem conceitual é
apreciada em conjunto com a Funarte, é previsto que mudanças na estrutura do site
possam ocorrer mediante solicitação dos gestores do acervo.
Dessa forma, esse relatório apresenta os materiais que descrevem o processo
de desenvolvimento do modelo conceitual, bem como as discussões realizadas com
gestores do acervo Funarte, e os encaminhamentos acordados para as próximas
etapas do projeto.
2. Proposta do modelo conceitual de interoperabilidade semântica
A proposta do modelo conceitual de interoperabilidade semântica para os
acervos Funarte foi desenvolvida a partir do diagnóstico analítico da atual estrutura
de metadados e coleções, com o objetivo de identificar qual a melhor proposta de
arquitetura informacional a ser aplicada para gerar interoperabilidade entre os objetos
digitais do acervo.
É importante ressaltar que até a produção dessa proposta entende-se como
Acervo da FUNARTE o conjunto de todos os objetos digitais disponibilizados pela
instituição em seu portal, o que inclui os 10 pontos de acesso: Acervo Sérgio Britto,
Catálogo CEDOC, Coleções CEDOC, Edições, Brasil Memória das Artes - Áudios,
Edições On-line, Vídeos, Música nas Américas, Estúdio F e Brasil Memória das Artes.
Entende-se que o acervo se estrutura a partir desse conjunto de coleções devido ao
desenvolvimento do primeiro projeto em conjunto, cujo processo de entendimento do
acervo e reestruturação do portal web foi alinhado com todos os gestores da
FUNARTE, levando à entender que esse conjunto de pontos de acesso configuram
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os objetos produzidos pela instituição e dessa forma constituem o acervo institucional.
O material apresentado abaixo apresenta a descrição do diagnóstico, análise e
proposta do novo modelo conceitual, e foi apresentado às gestoras responsáveis nos
dias 12 e 13 de Março de 2020 em uma reunião na FUNARTE.
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A apresentação disposta acima descreve como foi desenvolvido o modelo
conceitual de interoperabilidade semântica para o acervo FUNARTE. Ela pode ser
entendida em 2 etapas: Diagnóstico e análise da atual estrutura conceitual e Proposta
de readequação da arquitetura informacional do acervo.
Como etapa de diagnóstico (slides 2-16), foram elencados os números de
objetos digitais disponíveis atualmente dispersos nas coleções do ponto de acesso
do acervo e, também de forma complementar, foram pensados os números de objetos
potenciais do acervo, que são objetos físicos dispostos na FUNARTE, porém ainda
não digitalizados. Dessa forma, o modelo proposto já leva em consideração a
inserção de novos objetos no acervo digital.
Ainda na etapa de diagnóstico, tanto no contexto do acervo atual disponível
on-line, quanto no contexto do acervo potencial, cujos dados foram analisados a partir
dos arquivos adquiridos na etapa de diagnóstico do acervo institucional obtidos no
primeiro projeto, um processo de análise dos metadados foi realizado, envolvendo a
técnica de análise de relacionamento entre os conjuntos de objetos digitais,
verificando quais metadados aparecem em comum entre os conjuntos e quais são
específicos de cada um. Com essa análise foi possível identificar um núcleo de
metadados principais, mais utilizados pela maioria dos conjuntos, o que direciona
para possíveis padrões conceituais disponíveis atualmente.
Quanto à proposta de readequação da arquitetura informacional do acervo, ela
parte inicialmente da proposta de adoção do padrão de metadados Dublin Core 3
(slides 21-26), que é um conjunto de metadados simples, porém robusto para
descrever objetos digitais em perspectivas multimídia, como é o caso do acervo
FUNARTE, que contém objetos no formato Vídeo, Áudio, Imagens e PDF. Além disso,
sua estrutura principal propõe 15 elementos descritivos (Título, Autor, Assunto,
Descrição, Editor, Colaborador, Data, Tipo do recurso, Formato, Identificador do
recurso, Fonte, Idioma, Relação, Abrangência, Direitos Autorais), esse conjunto de
metadados é simples o bastante para se adequar às condições de descrição precárias
de algumas coleções do acervo FUNARTE que contém somente Título e Descrição,
e abrangente o bastante para atender os objetos mais bem descritos como o catálogo
bibliográfico.
O Dublin Core (DC) é um modelo conceitual para descrição de objetos digitais

3

Portal do DublinCore: https://dublincore.org/
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altamente difundido nacionalmente e internacionalmente em contextos como
bibliotecas e acervos. Além de seus 15 elementos principais, ele foi desenvolvido de
maneira a ser possível expandi-lo até 55 metadados4 já previstos em sua estrutura
para aplicações que exigem mais descrição dos objetos, e ainda para situações mais
complexas, é possível dentro da arquitetura informacional desse modelo desenvolver
perfis de aplicação, para agregar metadados mais específicos não contemplados no
conjunto já disponível, sem perder o contexto de uso do Dublin Core.
A proposta realizada de implementação do padrão de metadados DC para a
FUNARTE pode ser visualizada no esquema relacional abaixo:

esse grafo apresenta a relação entre os metadados do Dublin Core (em verde) e os
metadados do acervo FUNARTE (em rosa), denotando que os metadados DC
dimensão (extent), descrição, tipo, identificador e colaborador, são aqueles que mais
representam os metadados do acervo.
Em busca de manter as especificidades de cada metadado já utilizado na
FUNARTE,

foi

proposto

um

modelo

de

aplicação

específico

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYCu9QvfWI5g1oKpB7r9q1zUzLm6mgy
4

Termos Expandidos Dublin Core:
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-2
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CVe1Icz73DyA/edit#gid=1723399055), que mapeia os metadados do acervo atual
(coluna A), para os seus correspondentes no Dublin Core (coluna B) e propõe um
perfil de metadados que conserva os termos já utilizados, adicionando uma extensão
DC (coluna C).
É importante ressaltar que a aplicação de um modelo amplamente difundido
como o Dublin Core, além de estruturar a arquitetura da informação interna do acervo,
permite a agregação dos objetos com outras fontes de conhecimento, permitindo
enriquecer o acervo, e possibilitando sua difusão em rede através de protocolos de
interoperabilidade com outros acervos. De forma que, uma vez definido um modelo
conceitual padrão de metadados, isso abre portas para novas oportunidades de
difusão do acervo, além da otimização da recuperação de informação através do
portal web.
Outra proposta, ainda relacionada à aplicação do modelo conceitual DC, é a
possibilidade de se obter alguns metadados dos valores de outros campos (slide 18),
por exemplo, quando no título dos objetos tem a informação de locais, datas e/ou
assuntos, valores que podem ser divididos e alocados em outros metadados do
modelo, o que otimiza a descrição dos objetos e potencializa a aplicação de filtros
para recuperar informações sobre o acervo.
E por fim, para a aplicação de um modelo conceitual é importante que todo o
arranjo informacional do portal web funcione em conjunto para aproveitar o máximo
dos potenciais de um padrão de metadados unificado para o acervo, de forma que o
software de divulgação desses objetos digitais tenha condições de impulsionar a
recuperação de informação através de suas funcionalidades, e a arquitetura do site
facilite a identificação dos pontos de acesso e da identidade do acervo da FUNARTE.
Dessa forma a proposta inicial foi utilizar o Tainacan, já utilizado na publicação
de 7 coleções atualmente no portal web, para agregar as informações de todas as
coleções, e alterar essa estrutura de divisão de coleções para uma só coleção,
configurando todo o acervo em um único ponto de acesso, onde o conteúdo pode ser
especificado de acordo com cada departamento através de uma taxonomia no
Tainacan, permitindo por exemplo a seleção só do Estúdio F, ou do catálogo CEDOC.
Essa proposta descrita acima foi apresentada na FUNARTE entre os dias 12 e
13 de março às gestoras responsáveis pelo CEDOC para avaliação e alinhamentos
quanto às expectativas e próximos encaminhamentos do projeto.
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As discussões sobre a proposta de modelagem conceitual do acervo na
reunião geraram uma reflexão sobre reestruturar a forma como o acervo está
identificado no portal web. Foi ressaltada pelas gestoras do CEDOC a necessidade
de situar melhor a identidade do CEDOC no portal, e a possibilidade de diferenciar os
nichos dos acervos, indicando áreas diferentes para conteúdos produzidos pelos
diferentes departamentos da FUNARTE.
Os encaminhamentos dessa apreciação conjunta da proposta de modelagem
conceitual para o acervo FUNARTE resultaram então em encaminhamentos de
reestruturação do site, descritos a partir do tópico 3 deste relatório, e a indicação de
alteração da arquitetura da informação dos acervos previamente pensadas, discutida
abaixo.
Como descrito na etapa de modelagem conceitual, foi proposto que o Tainacan
fosse o software agregador das coleções de objetos digitais do acervo FUNARTE,
porém, a partir da reflexão sobre apropriação institucional do modelo integrado, foi
solicitado que haja uma coleção específica para o contexto do CEDOC,
possivelmente denominada CEDOC Digital, que reúna o Acervo Sergio Britto e o
Catálogo Bibliográfico do CEDOC, disponíveis atualmente no software Sophia Web,
e os conjunto de Arquivos Privados, atualmente em migração para o software ATOM.
As demais coleções se mantêm como estão separadas, pois serão difundidas em
outras áreas do site específicas dos departamentos institucionais aos quais estão
integradas.
Dessa forma, a função de integração do Tainacan será concentrada na
agregação e disponibilização dos dados providos do Sophia Web, no caso do Acervo
Sérgio Britto e do Catálogo Bibliográfico do CEDOC e do ATOM, os arquivos privados.
Será formada uma estrutura semelhante à representada na figura abaixo, em que os
demais softwares continuaram executando sua função de gestão do Acervo, e o
Tainacan, via protocolos de comunicação, coletará seus respectivos dados e os
disponibilizará em uma interface única integrada.
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Para que haja essa integração a partir do Tainacan, é necessário que os
demais softwares permitam algum tipo de protocolo de integração, como OAI-PMH
(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), que é um protocolo que
permite que o Tainacan colete dados dos demais acervo, e integre em um só local.
Como encaminhamento, as gestoras do CEDOC verificaram a possibilidade desses
softwares disponibilizarem dessas opções de integração.

3. A solicitação de mudança do site CEDOC
Assim como a estrutura proposta para o acervo FUNARTE sofreu alterações
solicitadas pelas gestoras do CEDOC, a arquitetura informacional do site também foi
contemplada com modificações, inicialmente indicadas nas reuniões dos dias 12 e 13
de março de 2020, em que foi expressa a necessidade de aumentar a identidade e
atuação do nicho do CEDOC em sua página no portal web da FUNARTE, repensando
a expressão do acervo no portal.
No dia 30 de março de 2020 foi realizada outra reunião, direcionada para
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entender e alinhar de forma conjunta as propostas de mudanças no portal web da
FUNARTE. Foi expressada a necessidade de maior destaque do CEDOC, deixando
clara a distinção dos demais departamentos da instituição e tornar o ponto de acesso
ao conteúdo mais funcional, com informações que direcionam o usuário e que facilite
suas ações de recuperação da informação.
Uma nova reunião aconteceu no dia 19 de maio de 2020, já com as gestoras
do CEDOC e dos demais departamentos produtores de conteúdo e envolvidos com
as mudanças propostas do site. Nessa reunião, cada gestor expôs seu entendimento
sobre o desenvolvimento do projeto e sobre as mudanças a serem realizadas,
denotando estarem de acordo e alinhados com as propostas.
Como encaminhamentos dessa reunião ficaram os seguintes pontos:
● Páginas a serem alteradas:
○ Página do Acervo (https://www.funarte.gov.br/colecoes/)
■ Saem os conteúdos: “Vídeos”, “Música nas Américas” e
“Estúdio F” - e devem ser inseridos na página do menu de
Mídias (https://www.funarte.gov.br/midias/);
■ Se mantém: “Edições” e “Edições Online” (em uma coleção
só) e uma área de acesso ao “CEDOC Digital”;
■ Os acervos Sérgio Britto (Sophia Web), Catálogo CEDOC
(Sophia Web) e Arquivos Privados (ATOM) serão distribuídos
em um ponto de acesso denominada “CEDOC Digital”, no
qual o Tainacan deve assumir o papel de agregador desses
três acervos.
○ Página do CEDOC (https://www.funarte.gov.br/cedoc/)
■ Trabalhar em uma nova proposta de página inicial
■ Inserir um ponto de acesso via Google Forms para o
“formulário de como doar acervos”;
■ Prever um link também para o ponto de acesso ao “CEDOC
Digital”.
○ Página de Mídias (https://www.funarte.gov.br/midias/)
■ Adicionar slider/bloco com as coleções “Vídeos”, “Música nas
Américas” e “Estúdio F”;

26

■ Retirar os blocos do “Twitter”, “Facebook” e “Instagram” e
colocar no rodapé do site para aparecer em todas as páginas.
(exemplo:https://www.bn.gov.br/).
○ Estúdio F (https://www.funarte.gov.br/estudio-f/)
■ Mudar o nome do metadado “Thumbnail” para “Miniatura” na
coleção do Estúdio F no Tainacan.
Em complemento aos encaminhamentos, as gestoras do CEDOC enviaram
esboços indicadores da estrutura solicitada para a página do CEDOC. O primeiro
esboço, apresentado abaixo, mostra a estrutura das páginas e os tópicos de conteúdo
imaginados:
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Além desse arquivo com a descrição da estrutura da página solicitada, um
conjunto de arquivos com o conteúdo de cada tópico mencionado foi compartilhado
pelas gestoras do CEDOC. De posse desses arquivos foi possível desenvolver a
proposta para a nova página do CEDOC.
4. A proposta concluída da página do CEDOC
A proposta da nova página do CEDOC, baseada na reestruturação da
arquitetura da informação pensado juntamente com a interoperabilidade do acervo já
alinhada com os gestores de conteúdo da FUNARTE, foi desenvolvida a partir das
mudanças e indicações solicitadas, alinhando técnicas de web design com o fluxo de
informação ideal.
O acesso à página do CEDOC continuará acessível pelo menu principal
“Funarte” do tipo dropdown. A principal diferença, além do conteúdo adicional
solicitado, é que os tópicos serão dispostos em abas na nova página, assim serão
apresentadas 4 abas: Sobre o CEDOC, Documentos, Serviços e Fale Conosco, e em
cada aba será inserido o conteúdo solicitado e repassado pelas gestoras do CEDOC.
Vale ainda ressaltar que o design desta página tenta ao máximo dar continuidade à
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harmonia do resto do site. A proposta da nova página é apresentada nas imagens
abaixo:
● Página Sobre o CEDOC:
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● Página de Documentos:
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● Página de Serviços:
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● Página do Fale Conosco:
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● Formulário de Solicitação de Consulta ao Acervo:
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5. Conclusões
Como conclusão, considera-se como entregue o primeiro produto do projeto:
“Modelo conceitual de interoperabilidade semântica dos acervos da Funarte”. Esse
produto envolveu o alinhamento e a reestruturação da proposta inicialmente feita do
modelo de interoperabilidade conceitual utilizando como padrão de metadado o
Dublin Core, e utilizando o software Tainacan como unificador das coleções
atualmente digitalizadas da FUNARTE e disponíveis em seu portal Web.
Após a apresentação da proposta do modelo conceitual foi ainda solicitada a
mudança visual e inserção de novos conteúdos na página do CEDOC, bem como a
separação das coleções atualmente situadas na página de Acervo, delimitando como
acervo integrado somente a agregação dos objetos digitais do Acervo Sérgio Britto,
Arquivos Privados e Catálogo CEDOC pelo software Tainacan, denominado
inicialmente como CEDOC Digital.
O próximo produto previsto contempla as metas 1 e 2, e versa sobre os
“acervos disponibilizados no Funarte Digital”. Como continuidade das alterações
solicitadas nessa primeira etapa do projeto, o produto 2 contemplará uma análise das
possibilidade de agregação dos acervos do CEDOC pelo Tainacan, e a
implementação das mudanças solicitadas na página do CEDOC.
Vale ressaltar que para que o software Tainacan realize a função de agregação
dos acervos de forma efetiva, é necessário que os softwares (Sophia Web e ATOM)
dos respectivos acervos do CEDOC tenham funções de exportação/coleta de dados
ativa, como o OAI-PMH, por exemplo. Sem essas opções será necessário mensurar
a viabilidade de outras alternativas como raspagem de dados.

