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Produto 4
Documento técnico referente à:

a) produção de tutoriais voltados para treinamento e apresentação em Encontro a ser organizado no Museu do Índio sobre  
uso da plataforma livre de acervo digital Tainacan, Wordpress, Facebook, Instagram, Youtube e Twitter entre outros a ser  
ofertada para pesquisadores indígenas, museus etnográficos brasileiros e de países parceiros do Projeto;

b) oficina no Museu do Índio para treinar os indígenas e demais participantes do Projeto no processamento técnico de  
acervos digitais, dotando-os do conhecimento básico necessário à ampliação dos acervos linguísticos e culturais dos povos  
parceiros;

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

Produto 5
Documento técnico referente à: 

a) detalhamento dos procedimentos técnicos para a incorporação de acervos de línguas e culturas materiais e imateriais  
indígenas pelos pesquisadores indígenas  ao servidor do Museu do Índio e das instituições parceiras;

b) 02 treinamentos de 24 horas para as equipes do Museu do Índio e dos subprojetos para apropriação do uso da plataforma  
livre de acervo digital Tainacan e demais programas de mídias sociais.

Produto 6
Documento técnico referente à: 

a)  implementação  das  estratégias  definidas  para  a  mediação  e formação  aplicadas  aos  pesquisadores  indígenas  para  
experimentação de produção colaborativa de coleções com o MI e instituições parceiras;

b) oficinas para experimentação colaborativa de formação de coleções com povos indígenas e criação de produtos para  
ampliação do acesso pelas comunidades, com vistas à devolutiva aos respectivos povos da produção desenvolvida no 
âmbito do Projeto;

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

Este relatório apresenta os resultados formativos desenvolvidos em 2018 no âmbito do 

Progdoc 914BRZ4019. São relatados o desenvolvimento dos produtos 04, 05 e 06 do respectivo 

Progdoc,  que  visou  a  divulgação,  incorporação  e  utilização  das  ferramentas  de  produção, 

organização  e  divulgação  de  coleções  e  acervos  culturais  e  linguísticos  relativos  aos  povos 

indígenas. Foram beneficiados desses produtos pesquisadores indígenas, linguistas, funcionários 

do  Museu  do  Índio,  de  museus  etnográficos  brasileiros  e  de  países  parceiros,  além  de 

profissionais de instituições culturais, estudantes das áreas de Museologia, Arquivologia, Ciência 

da Informação e demais interessados nas discussões sobre digitalização, acervos digitais em rede 

e comunicação de acervos na internet.
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1. Relatório Produto 4

1.1. Tutoriais Tainacan

Os  tutoriais,  ora  apresentados,  visam  à  formação  dos  participantes  do  Projeto  no 

processamento  técnico  de acervos  digitais,  dotando-os  do  conhecimento  básico  necessário  à 

ampliação  dos  acervos  linguísticos  e  culturais  dos  povos  parceiros.  Para  isso,  foram 

implementadas  durante  as  oficinas,  estratégias  de  mediação  e  formação  dos  pesquisadores 

indígenas para experimentação de produção colaborativa de coleções com o Museu do Índio e 

instituições  parceiras.  Como  resultado,  o  público  participante  pode  experimentar,  de  forma 

colaborativa, a criação de coleções no repositório Tainacan. 

Para o processo de preparação da formação foram realizadas reuniões com a equipe do 

Museu do Índio, nas quais foram desenvolvidos tutoriais visando a formação dos participantes no 

uso  das  plataformas  livres  de  acervos  digitais  (Tainacan,  Wordpress,  Facebook,  Instagram, 

Youtube e Twitter entre outros). 

No  que  se  refere  às  principais  funcionalidades  do  Tainacan,  a  equipe  considerou 

importante que a formação permitisse aos participantes utilizar a plataforma de forma autônoma, 

visando o treinamento para as equipes do Museu do Índio e dos subprojetos para apropriação do 

uso da plataforma livre de acervo digital Tainacan e demais programas de mídias sociais. Dessa 

forma,  foram  realizados  detalhamento  dos  procedimentos  técnicos  para  a  incorporação  de 

acervos de línguas e culturas materiais e imateriais indígenas no Tainacan, pelos pesquisadores 

indígenas  e pelos linguistas, participantes das oficinas, assim como pelos servidores do Museu 

do Índio e das instituições parceiras que estiveram presentes na formação.

1.2. Formação Tainacan

O Laboratório de Políticas Públicas Participativas desenvolve ações de formação, visando 

a capacitação dos participantes na gestão de acervos digitais e linguísticos, em uma perspectiva 

conceitual e prática, atendendo diferentes níveis de maturidade digital. 

As formações, realizadas no Museu do Índio em novembro de 2018, tiveram como objetivo 

a apresentação de tutoriais, o detalhamento de procedimentos técnicos e a implementação de 

estratégias para o uso da plataforma Tainacan para a criação de coleções de acervos culturais 

digitais. Participaram das formações os linguistas e pesquisadores indígenas ligados ao projeto, 

com o objetivo  de aprimorar  o  aprendizado  acerca do processamento  técnico  de coleções  e 

acervos  digitais.  Por  meio  das  formações  realizadas  foi  possível  dotar  os  participantes  de 
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conhecimentos básicos necessários à ampliação dos acervos linguísticos e culturais dos povos 

parceiros.

Para isso, foram implementadas durante as oficinas, estratégias de mediação e formação 

dos  pesquisadores  indígenas  para  experimentação  de  produção  colaborativa  de  coleções  e 

acervos digitais on line com o Museu do Índio e instituições parceiras. Como resultado, o público 

participante  pode  experimentar,  de  forma  colaborativa,  a  criação  e  inserção  de  coleções  no 

repositório  de  acervos  digitais  Tainacan.Os  tutoriais  utilizados  ao  longo  do  projeto  foram 

desenvolvidos  com  intuito  de  subsidiar  as  oficinas  realizadas  e  facilitar  a  formação  dos 

pesquisadores indígenas, museus etnográficos brasileiros e de países parceiros do Projeto. 

Participaram da formação 23 pessoas, pesquisadores indígenas, linguistas participantes 

dos projetos,  servidores do Museu do Índio  e das instituições parceiras.  Estiveram presentes 

linguistas e pesquisadores indígenas dos seguintes grupos:

    • Taurepang

    • Kuikuro

    • Karajá

    • Korubo

    • Warekena

    • Xinane

    • Sanöma (Yanomami)

    • Wauja

Lista de presença:
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1.3. Oficina Tainacan: programação e conteúdos abordados

Formadores: Giovanna  Waleska  T.  Barbosa  (UFG);  André  Luiz  Dadona  Benedito  (UFG); 

Luciana Conrado Martins (UFG), Rondelly Cavulla (UFG)

Programação da manhã

Carga horária: 4 horas

• Apresentação da equipe de formação

• Apresentação da dinâmica da formação 

• Apresentação dos participantes

• Visita técnica ao Museu do Índio

• Visita à exposição "Miçangas"

• Visita à reservas técnicas do Museu do Índio

Programação da tarde

Carga horária: 4 horas

• Apresentação das pesquisas que embasam a criação do Tainacan

• Referências: 

◦ https://pesquisa.medialab.ufg.br/item/critérios-de-avaliação-para-sistemas-de-  

bibliotecas-digitais-uma-proposta-de-novas-dimensões-analíticas/

◦ https://pesquisa.medialab.ufg.br/item/134333-294617-3-pb  /

• Apresentação repositórios digitais, Word Press e o funcionamento do Tainacan.

• Atividades práticas: usando o Tainacan

A equipe de Formação buscou atender a expectativa dos participantes sobre os possíveis 

usos  do  Tainacan  para  organização,  publicação  e  difusão  de  acervos.  Foi  dado  enfoque  no 

potencial de customização dos campos descritivos dos itens (metadados) e nos desdobramentos 

para atender demandas específicas por meio do desenvolvimento e plugins. Nesse sentido, foram 

abordados os seguintes aspectos das funcionalidades e possibilidades de uso do Tainacan:

• Painel  administrativo  e  interface  pública-  o  Tainacan  possui  um  ambiente  totalmente 

voltado  para  os  administradores  do  repositório,  no  qual  podem  ser  realizadas  configurações 

básicas,  visualizar e administrar  coleções,  metadados e filtros.  Este ambiente e os modos de 

visualização  da  coleção  dentro  dele,  podem ser  ajustados  para  atender  as  necessidades  da 

equipe de gestão. Existem, portanto, dois ambientes distintos, um que atende as necessidades 

administrativas e outro voltado para a publicização do acervo.
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• Coleções - a principal forma de organização de itens dentro do Tainacan é por meio de 

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

coleções do repositório.

• Itens - o Tainacan aceita imagens, vídeos, documentos de texto e pdfs, que podem ser 

indexados como itens principais ou como anexo de um item principal. 

• Metadados  - Os itens dentro de uma coleção são organizados por meio de metadados. 

Estes podem ser configurados de acordo com a necessidade de cada instalação, no nível do 

repositório (para todas as coleções) ou no nível de cada coleção (específicos para cada uma 

delas).

• Filtros - os filtros são maneiras rápidas de acessar um conjunto de itens a partir de um 

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

repositório  ou  apenas  para  uma  coleção  específica,  os  filtros  são  configurados  no  nível  de 

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

• Taxonomias  - as taxonomias funcionam como vocabulários controlados, que podem ser 

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

preenchimento  de  determinados  metadados  vinculando-o  a  uma  determinada  categoria.  A 

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

para serem vinculados aos metadados durante sua configuração. 

• Configurações - o link Configurações permite definir os seguintes parâmetros da coleção:

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

lixeira para excluí-las;

◦ Modos de visualização que poderão ser escolhidos pelos usuários; 

◦ Modo de visualização padrão;

◦ Status da coleção;

◦ Nome;

◦ Descrição;

◦ Relacionamento com outras coleções;

◦ Moderadores;

◦ Url da coleção.

A  maior  parte  da  atividade  ocorreu  conforme  planejado,  contando  com  a  interação  dos 

participantes.  Visando  estimular  a  interação  entre  facilitadores,  participantes  e  plataforma 

Tainacan,  foram  realizadas,  após  a  apresentação  das  características  e  funcionalidades  da 

plataforma,  atividades  práticas.  A proposta foi  centrada na criação de itens  de coleção,  suas 

características, pontos de semelhança e de singularidade. Foi montada a demonstração de uma 

ficha catalográfica, com fins didáticos e não técnicos.

Página 9 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 10 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 11 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 12 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 13 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 14 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 15 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 16 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 17 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 18 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 19 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 20 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 21 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 22 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 23 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 24 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 25 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

Página 26 de 70



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 04 / 05 / 06         

1.4. Nota de divulgação do produto 04

Título: Oficina Tainacan no Museu do Índio

Em 22 e 23 de novembro de 2018, foi realizada no Museu do Índio a oficina de formação sobre o 

repositório digital de acervos culturais Tainacan. O objetivo era formar pesquisadores indígenas, 

linguistas participantes dos projetos, servidores do Museu do Índio e das instituições parceiras, 

dotando-os do conhecimento  básico  necessário  à ampliação  dos acervos culturais  dos povos 

parceiros, por meio do uso da plataforma colaborativa de criação e desenvolvimento de coleções. 

Participaram da formação 23 pessoas, entre elas pesquisadores e representantes dos seguintes 

povos indígenas:  Taurepang;  Kuikuro; Karajá; Korubo; Warekena; Xinane; Sanöma (Yanomami); 

Wauja.
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2. Relatório Produto 5

2.1.  Documentação  dos  procedimentos  técnicos  para  a  incorporação  de 
acervos de línguas e culturas materiais e imateriais indígenas 

O museu possui um acervo digital vasto que integra as diferentes áreas da documentação, 

envolvendo a sua biblioteca, arquivo e museu. No entanto, há diferentes tecnologias e soluções 

digitais em uso atualmente, fazendo com que tanto a navegação e usabilidade pelos diferentes 

conteúdos se torne diferente a cada tipologia de acervo, bem como a capacidade de integração 

dos acervos para a disponibilização de uma busca integrada ao usuário  fique comprometida, 

dificultando o acesso e a compreensão do conjunto da documentação já digitalizada e disponível 

em rede.  Deixa-se de utilizar, dessa maneira, importantes recursos técnicos que tanto podem 

valorizar como facilitar o acesso ao acervo aos seus usuários de interesse. 

Vale  dizer  que  o  museu  utiliza  uma  outra  tecnologia  (software  Joomla)  para  o 

gerenciamento de conteúdo do seu site institucional, sendo por meio do acesso a esse ambiente 

que um usuário consegue localizar os acervos digitais e acessar suas páginas. São, portanto, 4 

tecnologias diferentes em uso, gerando 4 bancos de dados diferentes, interfaces gráficas, formas 

de  navegação  e  modos  de  organização  da  informação  em  questão.  A  diferença  nessas 

tecnologias  inclui  a  formação  dos  links  de  acesso  aos  conteúdos,  sendo  que  alguns  sequer 

utilizam o domínio institucional do museu (tecnologia Docpro), o que certamente gera impactos na 

indexação e agregação desse conteúdo em mecanismos de busca na Internet,  como Google, 

Yahoo e Bing, ampliando a dispersão do conteúdo e dificultando a busca integrada mesmo por 

meio de mecanismos externos aos sistemas de informação do museu.

Outro ponto importante  a destacar  é o uso de diferentes tecnologias  para acervos do 

mesmo tipo, estando, por exemplo, parte do acervo bibliográfico na tecnologia PHL e Docpro, 

gerando fragmentações no espaço informacional que são de difícil integração na experiência de 

uso e  no tratamento de dados pelos  interessados em pesquisa nesses acervos.  O problema 

inclusive  se  expressa  na  forma  de  contagem  da  informação,  sendo  que  algumas  soluções 

apontam o número de documentos e outras o número de páginas, dificultando a geração de uma 

mesma métrica para contabilização dos documentos disponibilizados. Por fim, um outro problema 

apresentado pelas  soluções atualmente em uso é a dificuldade de navegação no acervo por 

usuários que não tenham uma busca específica a ser realizada e tenham por objetivo explorar o 

acervo  para  conhecer  as  coleções,  os  conteúdos  indexados  e  compreender  melhor  as 

possibilidades de exploração nos dados que as ferramentas ofertam. 

O sistema apenas oferece um campo de busca como alternativa para o usuário encontrar 

conteúdos no acervo, não havendo a disponibilização de formas de navegação de exploração livre 
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nos  documentos  digitais,  por  exemplo,  por  meio  de  uma navegação  facetada  que  apresente 

diferentes perspectivas a respeito dos documentos descritos ou a ordenação dos conteúdos por 

meio de algum tipo de filtragem, tais como ordem alfabética e data de entrada. 

Por fim, os sistemas atualmente em uso no museu não ofertam nenhuma funcionalidade 

técnica para disponibilidade de dados abertos e ligados a partir das possibilidades de descrição 

semântica da informação e conexão dos acervos com padrões internacionalmente utilizados. Os 

dados dos acervos não podem ser baixados localmente nas máquinas dos usuários, dificultando a 

capacidade  de  processar  esses  dados,  produzir  análises  e  sínteses  da  informação  que  são 

potencialmente interessantes e necessárias para pesquisadores interessados na identificação de 

padrões e cruzamentos dos dados do acervo com outras bases de dados.

É considerando esse cenário de alta  fragmentação dos acervos,  pouca usabilidade na 

navegação e capacidade de exploração dos conteúdos autonomamente por parte dos usuários, 

além das poucas possibilidades de consumo dos dados em formatos abertos e semânticos, que o 

museu se interessa por novas tecnologias  que possam suprir  essas deficiências  ampliando o 

potencial de uso da informação cultural de alto valor social   disponibilizada em seus acervos. É 

nesse contexto que surge a plataforma Tainacan.  Na presente pesquisa,  o trabalho descreve 

exclusivamente o processo de migração da documentação referente ao acervo museológico.

A realização de um processo de migração e abertura de uma base de dados envolve 

diferentes  etapas  técnicas  que  precisam  ser  executadas  de  forma  consequente  e  articulada. 

Envolve  diferentes  procedimentos  de  tratamento  da  informação,  desde  o  entendimento  das 

estruturas organizacionais  da informação atualmente  utilizadas  na instituição até os princípios 

técnicos de conversão dessas estruturas em outras formas de representação e organização da 

informação,  passando pela  mudança de padrões técnicos,  limpeza,  tratamento,  normalização, 

entre  outras  etapas.  Para  isso  foram  realizadas  07  etapas  metodológicas  de  trabalho  da 

informação que são descritas a seguir.

1. Análise: realiza-se  levantamento  das  características  técnicas  dos  acervos,  procurando 

identificar  padrões  de  metadados  utilizados,  políticas  de  direitos  autorais,  políticas  de 

digitalização,  regras  de  catalogação  em  uso,  linguagens  documentárias,  tipologia  do 

acervo, informações técnicas dos softwares, bases de dados e formas de arquivamento 

dos conteúdos digitalizados. Além disso, esse é um momento fundamental do trabalho de 

análise e diálogo em conjunto com as instituições acerca do que elas possuem de recursos 

digitais  que  podem  se  tornar  dados  abertos  de  interesse  público  e  que  possam  ser 

publicados na Internet como coleções visitáveis.  É aqui que se identificam catálogos e 
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instrumentos  de  organização  da  informação  internas  da  instituição  que  podem  ser 

potencialmente interessantes ao seu público e que ainda não foram publicados;

2. Coleta: os  dados  de  interesse  para  migração  são  extraídos  da  solução  atual  e 

disponibilizados em formato tratável pela equipe técnica;

3. Tratamento: são realizados procedimentos técnicos de normalização, limpeza, correção de 

problemas  sintáticos  e  preparação  dos  dados  visando  melhoria  de  desempenho  nos 

processos de busca e recuperação da informação;

4. Enriquecimento:  são identificados os elementos semânticos na estrutura dos dados que 

podem ser descritos utilizando ontologias e sistemas de referenciais amplamente utilizados 

pela comunidade internacional de dados ligados, tais como DBpedia, Wikidata, VIAF, entre 

outros; 

5. Migração: os dados tratados e enriquecidos são migrados para uma nova base de dados 

no sistema Tainacan, a partir do qual poderá ser publicado na Internet e acessado pelos 

usuários; 

6. Validação  e  formação:  os  técnicos  de  documentação  do  museu  navegam,  realizam 

operações  de  busca  e  recuperação  da  informação  de  maneira  a  identificar  eventuais 

problemas  de migração  e  identificar  necessidades  de correção nos dados nas  etapas 

anteriores. Aproveita-se também para formar os técnicos na tecnologia utilizada bem como 

nos  procedimentos  técnicos  informacionais  para  manter  a  nova  estrutura  e  fluxo 

informacional de gestão das coleções;

7. Difusão e colaboração em rede:  o acervo é finalmente aberto e disponibilizado para os 

usuários utilizarem e fornecerem impressões, comentários e colaborarem em diferentes 

etapas de contribuição aos acervos, a depender dos interesses da instituição em se abrir a 

esse tipo de diálogo com seus usuários. 

2.2. Documentação referente a apropriação do uso da plataforma livre de 
acervo digital Tainacan

Para o processo de preparação da formação acerca do uso do repositório digital Tainacan, 

foram realizadas  reuniões  com a  equipe  do Museu  do  Índio,  nas  quais  foram desenvolvidos 

tutoriais visando a formação dos participantes no uso das plataformas livres de acervos digitais. O 

tutorial da oficina Tainacan abordou os seguintes aspectos:

    • Projeto de pesquisa Tainacan

    • Cenário de acervos digitais

    • Principais funcionalidades do Tainacan
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    • Coleções de destaque

    • Proposta de atividade prática

    • Proposta de avaliação

Foram  realizados  treinamentos  com  a  equipe  do  Museu  do  índio,  responsável  pelos 

acervos e coleções, a partir da metodologia descrita no item anterior. Os treinamentos ocorreram 

de forma periódica ao longo do segundo semestre de 2018, totalizando 72 horas.

No  que  se  refere  às  principais  funcionalidades  do  Tainacan,  a  equipe  considerou 

importante que a formação permitisse aos participantes utilizar a plataforma de forma autônoma, 

visando o treinamento para as equipes do Museu do Índio e dos subprojetos para apropriação do 

uso da plataforma livre de acervo digital Tainacan e demais programas de mídias sociais. Dessa 

forma,  foram  realizados  detalhamento  dos  procedimentos  técnicos  para  a  incorporação  de 

acervos de línguas e culturas materiais e imateriais indígenas no Tainacan, pelos pesquisadores 

indígenas  e pelos linguistas, participantes das oficinas, assim como pelos servidores do Museu 

do Índio e das instituições parceiras que estiveram presentes na formação.

No anexo I estão os conteúdos utilizados durante o processo de formação.
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3. Relatório Produto 6

3.1. Implementação das estratégias de mediação e formação

Com intuito  de  implementar  as  estratégias  definidas  para  a  mediação  e  formação  em 

produção  colaborativa  de  coleções foi  realizado  o  seminário  “Acervos  em rede:  tendências  e 

práticas na gestão de acervos digitais”. O objetivo do seminário foi apresentar o cenário atual das 

práticas e produção e gestão de acervos digitais e suas possibilidades de articulação em rede 

com foco nas áreas de museus e arquivos e lançar oficialmente a plataforma Tainacan do Museu 

do Índio. O evento teve como público-alvo pesquisadores indígenas, profissionais de instituições 

culturais,  estudantes das áreas de Museologia,  Arquivologia,  Ciência da Informação e demais 

interessados  nas discussões  sobre  digitalização,  acervos digitais  em rede  e  comunicação  de 

acervos na internet. Participaram cerca de 60 pessoas, previamente selecionadas.

A seguir está descrita a programação do evento:

27/11/2018 (TERÇA-FEIRA)

9h Credenciamento dos participantes

9h30min Abertura

9h50min Painel 1:  Apresentação da pesquisa sobre Maturidade Tecnológica dos Museus 

do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) - Dalton Lopes Martins (Universidade de Brasília - UnB) 

e Luciana Conrado Martins (Laboratório de Políticas Públicas Participativas)
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10h50min Mesa 1:  Panorama dos acervos digitais no Brasil  - Luciana Lima (Cetic.br) e 

Beatriz Kira (InternetLab)

Resumo da mesa: Luciana Lima apresentou os resultados da pesquisa TIC Cultura, que 

trata da apropriação das tecnologias de informação e comunicação por equipamentos culturais 

brasileiros, com enfoque no tema dos acervos digitais. A pesquisa traz indicadores sobre uso de 

computador, Internet, presença em websites e redes sociais, digitalização de acervos, entre outros 

aspectos na interface entre as tecnologias digitais, a gestão e o relacionamento com os públicos 

dessas instituições. Todos os indicadores da pesquisa podem ser acessados no site do Cetic.br 

(http://cetic.br/pesquisa/cultura/indicadores),  assim  como  a  publicação  "TIC  Cultura  2016  - 

Pesquisa  sobre  o  Uso  das  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  nos  Equipamentos 

Culturais Brasileiros"; Beatriz Kira apresentou reflexões acerca dos aspectos técnicos, jurídicos e 

institucionais que surgem quando museus, arquivos e bibliotecas optam pela digitalização de seus 

acervos.
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14h às 17h Oficina 1 - Usando OpenRefine para tratamento de dados e preparar coleções 

para publicação na Internet.
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28/11/2018 (QUARTA-FEIRA)

9h Painel 2 - Experiências do Museu do Índio - apresentação da evolução do seu aparato 

de tecnologia da informação e comunicação, lançamento da plataforma Tainacan e apresentação 

do Projeto Museu do Índio na Wikimedia  - José Carlos Levinho e Dalton Martins
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10h50  Mesa  2  -  Em  busca  de  uma  política  pública  para  acervos  digitais  em  rede  - 

Alexandre Avelino (Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM), Maristela Rangel (Fundação Nacional 

de Artes - Funarte), Marcos Galindo (Universidade Federal de Pernambuco - UFPE) e Fernanda 

Balbi (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES)

Resumo da  mesa: Alexandre  Feitosa  apresentou  o  trabalho  do  Instituto  Brasileiro  de 

Museus  em  oferecer  à  comunidade  museal  uma  ferramenta  de  catalogação  de  acervos 

museológicos e discutiu como será possível garantir a continuidade da solução frente aos avanços 

da tecnologia e a  instabilidade de interesses da gestão pública;  Maristela Rangel  apresentou 

reflexões sobre a digitalização de acervos públicos e sua importância, novos rumos que a Funarte 

está  perseguindo  para  ampla  divulgação  e  acesso  na  plataforma  digital;  Marcos  Galindo 

apresentou  os resultados do programa de pesquisa de alcance nacional sobre a memória dos 

“Povos Originários do Brasil”, tendo como referência o desenvolvimento da política nacional de 

digitalização de acervos culturais do Ministério da Cultura, com foco no registro, preservação, na 

difusão e provimento do acesso de bens do patrimônio cultural e da memória dos povos nativos 

brasileiros; Fernanda Balbi apresentou a experiência do BNDES, desde 2010, sobre os principais 

desafios  tecnológicos  e  barreiras  culturais  superadas  para  o  estabelecimento  de  processos, 

ferramentas e práticas para conformação de um espaço virtual colaborativo de acervos digitais.
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14h às 17h - Oficina 2: Organização e publicação de acervos digitais e exposições em rede 

com o software livre Tainacan.
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29/11/2018 (QUINTA-FEIRA)

9h Mesa 3 - Acervos em rede no mundo Wikimedia: experiências brasileiras -  Solange 

Lima (Museu Paulista da USP), Maurício Cândido (Museu de Anatomia Veterinária da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP) e Érica Azzellini (Centro de Pesquisa, Inovação e 

Difusão em Neuromatemática - CEPID Neuromat).

Resumo da mesa: Solange Lima discutiu, a partir do relato da experiência de participação 

do Museu Paulista da USP no Projeto GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums) da 

Wikipedia,  iniciada em março de 2017,  os desafios e as novas possibilidade de atuação que 

plataforma traz para os profissionais de museus; Érica Azzellini discutiu práticas de estruturação 

de projetos na base de dados web semântica Wikidata e seus desdobramentos para instituições 

memoriais, a lógica de utilização do Wikidata e de suas ferramentas foi tratada nesse contexto a 

partir de experiências recentes do CEPID NeuroMat que, com apoio da FAPESP, atua em uma 

"arqueologia  digital"  para  recuperação  do  acervo  do  Museu  Nacional  e  no  carregamento  de 

acervos do Arquivo Nacional e Museu Paulista. Maurício Cândido apresentou a experiência do 

Museu  de  Anatomia  Veterinária  da  Faculdade  de  Medicina  Veterinária  e  Zootecnia  em 

organizar,sistematizar e disponibilizar imagens de alta resolução do seu acervo gratuitamente na 

Wikipedia, visualizadas mais de 5 milhões de vezes ao longo de 18 meses. Esse processo é 

construído como uma estratégia institucional de disseminação científica, dentro do Programa de 

Comunicação Museológica do MAV. Juntamente com esse aspecto, foi apresentado o nosso maior 

desafio:  sistematizar  as  informações  para  uma divulgação  popular,  muito  além do  campo de 

atuação especializada da Universidade.
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10h50 Mesa 4 - Documentação, catalogação e padrões de apoio à interoperabilidade entre 

os acervos digitais - Gabriel Bevilacqua (Instituto Moreira Salles - IMS), Camila Aderaldo (Museu 

do  Futebol),  Carlos  Henrique  Marcondes  (Universidade  Federal  Fluminense  -  UFF)  e  Dalton 

Martins (Universidade de Brasília – UnB)

Resumo  da  mesa:  Gabriel  Moore  apresentou  aspectos  acerca  da  documentação  de 

acervos de natureza complexa em ambientes digitais e adoção de modelos híbridos de descrição/

catalogação no Instituto  Moreira  Salles,  desafios  para  a  sistematização de  procedimentos  de 

gestão em plataformas digitais: a centralidade da delimitação conceitual e funcional entre acervos 

analógicos,  representantes  digitais  e  acervos  nato  digitais;  Camila  Aderaldo   compartilhou  a 

experiência  do  Museu  do  Futebol  na  elaboração  de  sua  Política  de  Acervo  relativamente  à 

formação do seu acervo digital, enfocando o compartilhamento de itens digitais e de físicos para 

digitalização, bem como o processamento desses itens para gestão e disponibilização ao público, 

problematizando questões como autoria, propriedade e usos; Carlos Henrique Marcondes discutiu 

vocabulários,  portadores  de  uma  semântica  comum,  e  seu  papel  na  integração  e 

interoperabilidade entre acervos digitais, entendendo que é a capacidade de sistemas distintos 

trocarem dados de forma significativa. Esta funcionalidade é bastante discutida no que diz respeito 

a formatos descritivos comuns que possam viabilizar buscas integradas nestes diferentes acervos; 

Dalton Martins apresentou as possibilidades de interoperabilidade técnica e de conteúdo inerentes 

a  ambientes  e  plataformas  que  implementam  acervos  digitais  a  partir  da  adoção  de  novos 

modelos conceituais semânticos, tais como EDM, CIDOC-CRM e Linked.art.
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14h às 17h - Oficina 3 - Wikidata para controle de autoridades e alternativa para abertura 

de dados semânticos em rede.
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3.2. Oficinas para experimentação colaborativa de formação de coleções

Como parte do o seminário “Acervos em rede: tendências e práticas na gestão de 

acervos digitais”, descrito no item anterior, foram realizadas três oficinas visando, entre outros 

objetivos, a experimentação colaborativa de formação de coleções com povos indígenas e criação 

de  produtos  para  ampliação  do  acesso  pelas  comunidades,  com  vistas  à  devolutiva  aos 

respectivos povos da produção desenvolvida no âmbito do Projeto. As oficinas versaram sobre os 

seguintes temas:

◦ “Usando  OpenRefine para tratamento de dados e preparar coleções para publicação 

na Internet”

◦ Organização e publicação de acervos digitais e exposições em rede com o software 

livre Tainacan

◦ Wikidata para controle de autoridades e alternativa para abertura de dados semânticos 

em rede

3.3. Nota de divulgação do produto 06

Título: Seminário “Acervos em rede: tendências e práticas na gestão de acervos digitais”

Aconteceu, de 27 a 29 de novembro de 2018, no Museu do Índio, o seminário “Acervos em rede: 

tendências e práticas na gestão de acervos digitais”. O objetivo do evento foi apresentar e colocar 

em debates novas metodologias e tecnologias para o tratamento dos acervos digitais. Além disso, 

foram  discutidas  as  possibilidades  de  produção  de  redes  de  difusão,  reuso  e  produção 

colaborativa em torno dos objetos digitais, ampliando o potencial de socialização e apropriação 

dos acervos das instituições culturais. Participaram do evento 60 pessoas, entre pesquisadores 

indígenas,  profissionais  de  instituições  culturais,  estudantes  das  áreas  de  Museologia, 

Arquivologia, Ciência da Informação e demais interessados nas discussões sobre digitalização, 

acervos digitais em rede e comunicação de acervos na internet.
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Anexos

Anexo I
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