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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 1: Diagnóstico do acervo da Funarte.
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1. Introdução

O diagnóstico do acervo Funarte foi a primeira ação do projeto envolvendo o  
processo de migração do acervo do CEDOC para a plataforma Tainacan. Para isso uma  
visita foi realizada entre os dias 12 e 13 de Julho de 2018 no CEDOC como objetivo de  
entender as práticas de preservação, e conhecer a dinâmica de trabalho. Possibilitando  
assim,  analisar  as  potenciais  necessidade  informacionais  do  departamento,  com  
conversas feitas diretamente com as pessoas que organizam, produzem e gerenciam as  
informações e seus sistemas.

Ao longo dos dois dias de visita, foram feitas reuniões com as coordenações e 
com parte  dos gestores da documentação do  CEDOC,  em rodas de  conversa que 
tinham como objetivo  entender  as  práticas  informacionais  vigentes,  e  a  lógica  de 
funcionamento institucional que contextualiza a manutenção dos documentos.

Em parceria com os responsáveis de cada área foram visitados os acervos 
físicos, de cartazes, publicações da Funarte e arranjos arquivísticos sobre artistas e  
peças  teatrais,  além  disso,  acessados  os  acervos  armazenados  tanto  no  sistema 
interno quanto aqueles disponíveis via SophiaWeb, e também a área de gestão dos 
arquivos permanentes.

De acordo com a quantidade de material apresentado, um grande número de 
pastas com arquivos de catálogo de peças teatrais, arquivos de texto, PDFs e planilhas  
com a relação de itens dos arranjos, foi realizada uma coleta guiada para posterior 
análise do material  e identificação aproximada do tamanho do acervo completo do 
CEDOC.

Além  dos  arquivos  distribuídos  no  sistema  de  pastas  interno,  junto  com a 
equipe  de  suporte  tecnológico,  que  gerencia  os  bancos  de  dados  do  CEDOC,  foi 
realizada a coleta das duas bases de dados dos acervos on-line Sergio Britto e do  
SophiaWeb  com  conteúdo  da  biblioteca.  Como  o  formato  das  bases  de  dados 
disponibilizado foi o SQL Server, foi necessário, ainda no momento da visita efetuar a 
transformação para o formato MySQL, que permitiu a confirmação dos dados obtidos, 
e a validação conjunta com a equipe que gerencia a base de dados.

De  posse  dos  dados  obtidos  nos  diversos  formatos  na  visita  realizada  no 
CEDOC,  a  equipe  de  Ciência  de  Dados  do  Laboratório  de  Políticas  Públicas 
Participativas efetuou um processo de varredura de catálogos, inventários parciais e 
dos quantitativos das bases de dados coletadas, em busca de fornecer uma análise 
descritiva aproximada das características quantitativas de todo o acervo disponível no 
CEDOC.

 



2. Resultados Descritivos

Para  melhor  descrever  os  resultados obtidos dos esforços de  mapeamento 
quantitativo do acervo do CEDOC através dos arquivos coletados no primeiro encontro 
presencial,  quatro  dimensões  podem  ser  expressar  para  apontar  a  estrutura  dos 
arquivos, o arquivo privado, o audiovisual, a biblioteca e o site. 

Os seguintes totais aproximados foram identificados na primeira visita:

• Arquivo Privado (116.379 – 30,66% Itens):

• 3.467 pastas – 84.684 Documentos – 28.228 Folhas

• Audiovisual (117.404 – 30,93% Itens):

• 14.369  Cartazes  –  98.060  Fotos  –  810  Mídias  –  4165 
Referências

• Biblioteca (135.011 – 35,57% Itens):

• 191 Fotos – 220 Documentos – 134.600 Registros (SophiaWeb 
Biblioteca)

• Site (10.753 – 2,83% Itens):

• 22  Livros  –  4.861  Documentos  –  343  Programas  –  1.200 
Partituras  –  70  Arquivos  Musicais  52  Projetos  –  4.205  Registros 
(SophiaWeb Sérgio Britto)

Resultado: um total aproximado de 379.547 itens, e uma proporção de 38.35% 
de itens digitalizados no site e no SophiaWeb.

 2.1  Arquivos privados

Ao  analisar  o  conjunto  dos  arquivos  privados,  45  foram  identificadas 
separadamente:

 



Essas coleções foram identificadas a partir do nome das pastas nos arquivos 
coletados, onde cada uma das pastas tem o nome de um artista, e dentro das pastas 
conjuntos de arquivos que expressam catálogos e itens sobre aquele artista de posse 
do CEDOC, formando um arranjo de coleções que estrutura o contexto dos arquivos 
privados.

Ao  fazer  a  verificação  e  análise  das  45  coleções  214  itens  ao  total  foram 
identificados  e  categorizados,   sendo tipo de  item em maior  quantidade de  folhas 
avulsas (63.41%), seguido de recortes de jornais (4,25%) entre outros itens: 

 



A  situação  dos  itens  presentes  na  dimensão  de  Arquivos  Privados  indica 
catálogos sobre diversos artistas, dando uma noção aproximada dos itens presentes 
no acervo do CEDOC, porém nem todos estes itens identificados estão digitalizados, e 
existe certa dificuldade de identificar os itens presentes também no Sophia Web ou no 
Site devido a falta de números identificadores dos itens.

 2.2  Audiovisual

Os  arquivos  da  dimensão  do  audiovisual,  diferentemente  da  dimensão  dos 
arquivos privados, não se encontram separados por pastas em arranjos de coleções, e 
sim são um conjunto de arquivos textuais, PDFs e planilhas com catálogos parciais da 
quantidade de  documentos  por  tipo  de  suporte,  sendo a  maioria  dos documentos 
fotos (86,22%):

 



Além disso, alguns catálogos apontam  a informação do tipo de mídia em que 
determinado documento ou arquivo se encontra revela que a maioria deles está no 
formato de Fita K7 (41,60%):

As condições dos itens do acervo audiovisual seguem a mesma condição dos 
itens  dos  arquivos  privados,  o  que  existe  de  documentação  são  catálogos  dos 
documentos  físicos  existentes  do  CEDOC,  e  não  existe  uma  certeza  sobre  quais 
desses documentos estão digitalizados ou não, dificultando o processo de migração 
dos acervos para o Tainacan.

 2.3  Biblioteca

Na dimensão dos itens de Biblioteca, foram verificados 3 itens, o catálogo de 
publicações  da  Funarte  com  capa,  os  livros  digitalizados,   e  os  registros  do 
SophiaWeb. As quantidades de itens existentes no Sophia Web foram retiradas dos 
relatórios do sistema e apontam como modo de aquisição mais representativos dos 
itens obtidos pelo CEDOC a Doação (60,86%):

 



 2.4  Site

Ao  verificar  os  itens  disponíveis  no  site,  a  maioria  deles  correspondem  a 
documentos (45,21%) e registros (39,21%):

 

Além  dos  itens  distribuídos  pelo  site,  o  portal  Brasil  Memória  das  Artes 
apresentou um total de 9.674 itens, distribuídos em 14 coleções, representando 2,56% 
do total de itens verificados até então:

 



 



3. Considerações

A  partir  da  visita  presencial,  onde  ocorreram  reuniões  de  apresentação  da 
equipe,  das formas de curadoria do acervo do CEDOC e a coleta do material  para 
dimensionamento, foi possível entender a estrutura de arquivos obtida, bem como a 
estrutura do site e das bases de dados coletadas, etapa fundamental do diagnóstico 
do  acervo,  o  que  permitiu  a  produção  de  análises  descritivas  que  apontassem 
aproximadamente  quantidade  total  de  itens,  e  a  quantidade  digitalizada  que  tem 
potencial de migração para o Tainacan.

Foi identificado assim o total aproximado de 379.547 mil itens, divididos em 
quatro dimensões estruturais propostas, o Acervo Privado, o Audiovisual, a Biblioteca e 
o Site, em que somente esses últimos dois apresentam capacidade de migração por já  
estarem  digitalizados,  os  demais  apontam  a  organização  catalográfica  dos  itens 
disponíveis  em acervo  físico,  o  que permitiu  indicar  o  potencial  de  digitalização  e 
difusão do acervo do CEDOC em futuras estratégias de digitalização.

Para  efetuar  esse  trabalho  de  mensuração,  o  laboratório  desenvolveu 
metodologias de extração e conversão de dados (Anexo I), reutilizando as informações 
contidas em PDFs ou documentos de texto em planilhas,  o que permitiu  a melhor 
manipulação e organização dos dados para a mensuração, e futuras estratégias de 
conversão dos dados para complementar os metadados dos itens digitalizados na 
migração para o Tainacan.

Por fim, esses dados foram reunidos em uma apresentação, e utilizados em 
reuniões  com  a  equipe  e  coordenação  do  CEDOC,  para  traçar  quais  os  acervos 
prioritários para a migração inicial, e quais os projetos de digitalização vigentes e já 
concluídos que otimizem o processo de criação de coleções e itens no Tainacan.

 



ANEXOS

Anexo I - Metodologia de extração dos dados dos catálogos 
(Word e PDFs)

Foi  desenvolvido  e  adotado  um  conjunto  de  práticas  para  lidar  com 
documentos  com  essas  características,  a  partir  da  observação  do  trabalho 
desenvolvido no laboratório, que envolve quatro etapas:

1. Etapa PDF/DOCS para texto editável:

✔ Análise da estrutura do conteúdo

O processo de extração de conteúdo de documentos em Word ou PDF se] inicia 
na avaliação do conteúdo presente no documento e sua eventual sistematização. Isto 
significa procurar  padrões comuns em relação ao preenchimento e  separação das 
informações  o  que,  em  uma  planilha,  significará  em  colunas  que  irão  receber  o 
conteúdo do documento.

✔ Análise do conteúdo

O passo seguinte consiste na análise do conteúdo e a formatação de uma 
proposta de colunas da planilha que receberá a conversão do documento. Extração 
bruta via Google Docs ou Word

No caso de arquivos do tipo PDF, a abertura e conversão para o formato de 
texto editável pode ser realizada pela importação pelo Word ou pelo Google Docs:

No word, basta clicar no arquivo .pdf abrindo seu navegador de contexto (pelo 
windows ou mac) e selecionar “Abrir com > Word” e o arquivo será convertido para 
texto.

Já para conversão com o Google Docs, é necessário enviar o arquivo PDF para 
o  Google  Drive  e,  pelo  navegador,  abrir  a  visualização  do  arquivo  e,  em  seguida,  
selecionar  no topo da janela  “Abrir  com >  Documentos Google”.  A  conversão será 
realizada em uma nova aba e em alguns instantes estará concluída.

A  principal  diferença  entre  o  uso  do  Word  e  do  Google  Docs  está  na 
interpretação das quebras de linha feita entre os programas. Geralmente,  o Google 
Docs tende a ser capaz de identificar melhor conjunto de textos, o que implica em um 
resultado  mais  favorável  para  a  transposição  do  conjunto  textual  para  outros 
programas.

 



✔ Sistematização dos metadados: Identificado padrões de colunas e intervalos

A análise  da estrutura  e  do conteúdo é um processo  que pode e  deve  ser 
realizado algumas vezes consecutivas, pois consiste no planejamento e na base do 
trabalho  de  extração  a  ser  desenvolvido.  Sua  má  formatação  e/ou  a  ausência  de 
colunas previstas na base em questão pode gerar a necessidade de retrabalho.

Uma  vez  determinada  a  criação  das  colunas  que  irão  compor  a  coluna,  é 
necessário identificar no conjunto do documento os eventuais separadores, tais como 
vírgulas,  dois  pontos,  ponto  e  vírgula,  aspas  ou  termos  que  antecedem  de  forma 
padronizada o conteúdo como “Título”, “Nome”, “Número de registro” e afins. Ou seja, a 
identificação de elementos que possam servir para a sistematização de um conjunto 
de valores para a tabulação do conjunto textual.

2. Base de datos “bruta”

Com  base  nas  interpretações  sobre  o  material  nos  passos  anteriores,  já  é 
possível quebrar o conjunto de dados, isto pode ser realizado a partir da separação de 
caracteres pelo Excel ou também pelo Open Refine.

A  documentação  específica  ou  tutoriais  para  cada  software  podem  ser 
consultadas nestes links:

• Limpieza de datos con OpenRefine

https://programminghistorian.org/es/lecciones/limpieza-de-datos-con-
OpenRefine

• Limpeza de Dados com o Refine

http://geojournalism.org/pt/2013/07/cleaning-data-with-refine/

• Para expandir o conteúdo da célula para múltiplas células

https://help.libreoffice.org/Calc/Text_to_Columns/pt-BR

• Separar Campos tendo como referência espaço em branco

https://ask.libreoffice.org/pt-br/question/44968/separar-campos-tendo-como-
referencia-espaco-em-branco/

• Dividir  o  texto em diferentes colunas com o Assistente para conversão de 
texto em colunas

https://support.office.com/pt-br/article/dividir-o-texto-em-diferentes-colunas-
com-o-assistente-para-convers%C3%A3o-de-texto-em-colunas-30b14928-5550-41f5-
97ca-7a3e9c363ed7

 

https://support.office.com/pt-br/article/dividir-o-texto-em-diferentes-colunas-com-o-assistente-para-convers%C3%A3o-de-texto-em-colunas-30b14928-5550-41f5-97ca-7a3e9c363ed7
https://support.office.com/pt-br/article/dividir-o-texto-em-diferentes-colunas-com-o-assistente-para-convers%C3%A3o-de-texto-em-colunas-30b14928-5550-41f5-97ca-7a3e9c363ed7
https://support.office.com/pt-br/article/dividir-o-texto-em-diferentes-colunas-com-o-assistente-para-convers%C3%A3o-de-texto-em-colunas-30b14928-5550-41f5-97ca-7a3e9c363ed7
https://ask.libreoffice.org/pt-br/question/44968/separar-campos-tendo-como-referencia-espaco-em-branco/
https://ask.libreoffice.org/pt-br/question/44968/separar-campos-tendo-como-referencia-espaco-em-branco/
https://help.libreoffice.org/Calc/Text_to_Columns/pt-BR
http://geojournalism.org/pt/2013/07/cleaning-data-with-refine/
https://programminghistorian.org/es/lecciones/limpieza-de-datos-con-OpenRefine
https://programminghistorian.org/es/lecciones/limpieza-de-datos-con-OpenRefine


3. Etapa EXCEL

• Analisar os dados transpostos:

Observando a ausência de conteúdo, a integridade do volume de dados (pode 
ser realizado conferindo a quantidade de caracteres entre o documento original e a 
transposição).

• Preservar o original

Como boa prática, recomenda-se preservar a transposição criando uma cópia 
para realizar as próximas etapas. Isso garante um “backup” caso futuras ações não 
saiam como esperado e também como um local de acesso rápido para conferência e 
comparação dos dados tratados.

• Começar extraindo os dados pelas pontas. De forma que os dados centrais 
fiquem por último.

• Funções:

◦ Procurar

◦ Esquerda

◦ Direita

◦ Macro remove character from string

▪ First

▪ Last

◦ Ext.Texto

• Aplicar filtro

• Verificar distorções

• Replicar os passos por lote até completar

4. Etapa Open Refine

Uma vez terminado o trabalho de transposição dos dados para a planilha é 
necessário o trabalho de revisão do conteúdo das colunas, tanto para garantir que os 
campos  estejam corretamente  preenchidos,  como também para  normalização  das 
informações.

Este passo a passo pode ser realizado a partir da visualização por filtros na 
planilha, o que permite a comparação de valores caso a caso. Ou também, pode ser 

 



utilizado o OpenRefine como ferramenta para análise e reconciliação de valores em 
lotes.

A instalação e documentação do software está disponível neste link.

• Importar os dados

Importe  a  planilha  para  o  OpenRefine.  Como  boa  prática  é  recomendado 
nomear o projeto adequadamente.

Garanta que a importação preserve a estrutura de dados e tabulação original,  
bem como selecione o formato de caracteres adequado ao idioma (geralmente, UTF-8)

• Efetuar limpeza de espaços iniciais, espaços consecutivos e finais das células

Com o projeto  aberto,  realize  a  limpeza de  espaços  iniciais  e  finais  com o 
comando: Clique na “seta para baixo” à esquerda do nome de cada coluna > No menu, 
selecione “Editar Células” > Transformações Comuns > Em seguida clique em “Limpar 
espaços no início e no final dos valores”.

Para a limpeza de espaços consecutivos:

Clique na   “seta para baixo” à esquerda do nome de cada coluna > No menu, 
selecione “Editar Células” > Transformações Comuns > Em seguida clique em “Limpar 
espaços consecutivos”.

Repita a operação em cada coluna.

Este  processo  garante  que  a  base  contenha  menos  divergências  entre  os 
valores de cada coluna. 

Neste  mesmo menu,  também é  possível  determinar  o  tipo  de  conteúdo da 
coluna entre “Número”, “Data” ou texto. Como também a manipulação dos conteúdos 
entre Maiúsculos, minúsculos e maiúsculos no primeiro caractere.

• Realizar edição de colunas e clusterização

Para a edição dos termos em massa, execute o seguinte comando:

Clique na   “seta para baixo” à esquerda do nome de cada coluna > No menu, 
selecione “Facetas” > “Faceta de Texto”: Uma janela será exibida na lateral esquerda da 
janela de trabalho, com isto é possível a edição de termos em lote.

 

http://openrefine.org/


• Identificar similares e variações

Para a normalização de valores por comparação, acesse:

Clique na “seta para baixo” à esquerda do nome de cada coluna > No menu,  
selecione “Clusterizar e Editar” .

Será exibida uma janela acima da planilha de trabalho para a seleção de termos 
similares. Clique na caixa de seleção para valores equivalentes.

Também é possível editar o conjunto de valores no campo de texto à esquerda 
da caixa de seleção.

Para mais operações no menu de clusterização, acesse a documentação do 
OpenRefine disponível neste link.

• Re-clusterizar

Repita  o  processo  anterior  com diferentes  metodologias  para  garantir  mais 
conformidade  aos  valores  da  base.  Também  execute  este  processo  em  todas  as 
colunas.

• Exportar

 

http://openrefine.org/documentation.html


Anexo II - Apresentação síntese do diagnóstico do acervo 
CEDOC
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