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Introdução
Ao estudarmos uma base de dados visando sua exportação e importação para outro
software, estamos diante de um processo que envolve tanto a adequação dos dados ao novo
modelo, quando a oportunidade de efetuarmos melhorias no banco. Ou seja, por causa de
determinadas características do software de destino, neste caso o Tainacan, alguns ajustes
são fundamentais e outros desejosos. Nesta etapa, podemos avaliar sua organização,
integridade, localização de erros, identificação de novos subconjuntos e, em alguns casos,
possibilidades de enriquecimento por meio da conexão com outras bases.
Os ajustes fundamentais são aqueles que melhoram a recuperação da informação e
podem ser realizados em massa. Passam pela normalização de termos, correção de
variações de escrita e diminuição da redundância. Sem esse processo não poderíamos
aproveitar de forma adequada os recursos de filtros, os vocabulários controlados e as buscas
facetadas disponíveis no Tainacan. De certa forma, podemos afirmar que a implementação
do software induz o museu a organizar sua base de uma determinada forma. Outros ajustes
podem ser feitos pela equipe do museu, que ao revisitar a base pensando na sua difusão,
pode revisar informações, corrigir erros e ampliar o processo de melhoria já em curso.
Neste exercício, a equipe de suporte e de ciências de dados usa de uma série de
recursos tecnológicos para reduzir o trabalho manual. Essas ações, além de economizarem
recurso humanos, aceleraram o processo de tratamento e migração dos dados e aumentam
a confiança dos profissionais envolvidos na ação, visto que as horas que seriam dedicadas a
um processo laboral repetitivo, podem ser utilizadas de uma maneira mais produtiva, como
por exemplo, em processos de pesquisa, correção e melhoria dos dados apresentados.
O trabalho de tratamento dos dados pode ser dividido em cinco macroetapas, que
podem ser subdivididas e ampliadas de acordo com o tamanho da base que será tratada,
com o conhecimento técnico e o tamanho da equipe que o museu possui, de acordo com o
tempo de trabalho disponível destes profissionais.
O presente relatório visa detalhar todo o esforço e cuidado das equipes da
Coordenação-Geral de Sistemas de Informação Museal do Instituto Brasileiro de Museus
(CGSIM e dos museus) e da Universidade Federal de Goiás (UFG). Por ser uma ação
pioneira, boa parte do que estamos apresentando neste relatório, foi desenvolvido e
melhorado ao longo do andamento do projeto. Em nossa avaliação, este processo tem sido
uma jornada significativa, com crescimento para todos os atores envolvidos, e esperamos que
este relatório possa jogar luz, não somente na quantidade de trabalho executado até aqui,
mas, sobretudo, na riqueza de aprendizados que estão mudando a forma com que os museus
documentam e apresentam seus acervos. A cada base de dados lançada estamos cuidando
de sua preservação digital, levando para a web um pedaço da rica cultura brasileira em sua
intimidade, além da

valorização do trabalho daqueles que produziram a peça, dos que descreveram, trataram os
dados e trabalharam nas montagens dos softwares.

Fluxo de trabalho da migração das bases de dados dos museus
De modo geral o processo de migração das bases de dados possui algumas etapas
definidas e um fluxo, que pode ser alterado de acordo com alguns fatores:
●

●

Base de dados
○

Número de itens;

○

Número de metadados;

○

Qualidade dos dados.

Profissionais
○

Especialidade;

○

Tempo disponível.

De acordo com os elementos acima, podemos ampliar ou diminuir determinadas
etapas, sendo as alterações definidas por meio de reuniões envolvendo as equipes do Ibram
(CGSIM e Museus) e da Universidade Federal de Goiás - UFG.
O processo de migração inicia com o envio por parte dos museus da documentação
digital de seu acervo para a equipe do Ibram, que encaminha à equipe da UFG, que dará
início ao estudo para análise da documentação, conversão, o tratamento, melhoria e
importação dos dados. Apresentamos a seguir as principais etapas do processo de migração
de dados.

Coleta dos dados
Esta primeira etapa compreende a coleta dos dados e sua conversão em um arquivo
de texto separado por vírgulas (csv), que será o formato adotado para as bases de dados que
serão tratadas, normalizadas e migradas para o Tainacan. Em alguns casos os dados são
coletados de fichas em pdf ou word, em planilhas excel e, ainda, em bases de dados com
outros formatos. Os documentos coletados em cada caso específico foram apresentados no
relatório I - Análise e mapeamento das bases de dados atuais dos museus do Ibram para
migração de dados para o sistema Tainacan: julho de 2019 (Aditivo 3º);

Análise da documentação
Como evidenciado no relatório anterior1, a documentação dos museus não está
padronizada, com exceção daqueles que passaram pelo processo de catalogação e
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Análise e mapeamento das bases de dados atuais dos museus do Ibram para migração de dados
para o sistema Tainacan: julho de 2019 (Aditivo 3º)

descrição dos itens efetuado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan
entre os anos de 2005 e 2007 por diferentes profissionais. Assim, cada documentação recebida
passa por uma análise que leva em consideração:
●

Se o museu possui algum tipo de manual de preenchimento ou regras não
documentadas;

●

Identificação e mapeamento dos padrões de metadados utilizados;

●

Levantamento das linguagens documentárias;

●

Levantamento de informações sobre os programas de gestão de armazenamento;

●

Políticas de direitos autorais e de digitalização de cada um dos museus.

Depois de realizado o diagnóstico das bases de dados dos acervos dos museus e o
seu mapeamento, é possível planejar os próximos passos que serão tomados e determinar
até que ponto a etapa de tratamento e melhoria dos dados vai avançar para cada museu.
Para facilitar a tomada de decisões, o mapeamento e diagnóstico é realizado por meio
de planilhas online que são sincronizadas de forma automática, facilitando o acesso,
acompanhamento e atualização de dados por todas as equipes envolvidas.

Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados
Os parâmetros e conjuntos de metadados usados para padronização da
documentação dos museus estão sendo orientados pela Resolução Normativa nº 2, do
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que regulamenta o Inventário Nacional de Bens
Culturais Musealizados (INBCM) e “estabelece os elementos de descrição das informações
sobre o acervo museológico, bibliográfico e arquivístico que devem ser declarados no
Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados, em consonância com o Decreto nº
8.124, de 17 de outubro de 20132”.
Como a documentação de alguns museus vêm sendo realizadas ao longo de décadas
e por diferentes profissionais, os padrões sugeridos pelo INBCM nem sempre podem ser
empregados de pronto pelos museus. Em outros casos, o INBCM sugere o agrupamento de
metadados que o museu trata de forma separada, por exemplo: Técnica/Material. Nestas
situações, optou-se por deixá-los separados na base do museu e unir somente quando da
entrega do inventário, preservando assim a possibilidade do museu recuperar este tipo de
informação de forma separada, fazendo uso de filtros e dos recursos de busca facetada do
software Tainacan.
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Fonte: http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/ResolucaoNormativa2_INBCM.pdf

Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR 2)
Em relação às regras de catalogação, conforme orientação do Ibram, foram adotadas
as previstas no Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR 2), um sistema
classificatório amplamente conhecido, aceito e adotado por grandes bibliotecas de diversos
países.

Thesaurus para Acervos Museológicos
Para o controle terminológico e indexação do conteúdo, quase todos os museus que
passaram pelo processo de migração utilizam o "Thesaurus para Acervos Museológicos de
Helena Dodd Ferrez e Maria Helena S. Bianchini, 1987”. Para dar conta dos metadados
sugeridos pelo INBCM e com vistas ao projeto futuro de integração destes acervos, os
acervos que ainda não tinham tal classificação foram tratados e agora podem ser recuperados
com tais classes. Durante o processo de trabalho também com cada acervo, os termos de
classificação foram padronizados e cada uma de suas descrições foram retiradas do tesauro
para serem usadas nas descrições dos termos de taxonomia dentro do Tainacan. Tais
taxonomias podem ser facilmente importadas e exportadas, facilitando o seu reuso e a
integração entre os acervos.

Tratamento de dados
A depender da qualidade dos dados o tratamento pode ser uma das etapas mais
longas do processo de migração dos acervos pois pode ser dividida em diversas sub-etapas,
dependendo da capacidade técnica e do tempo investido pelos profissionais envolvidos. O
valor e importância deste trabalho se reflete na melhoria da organização da informação, da
qualidade dos dados registrados e na padronização de termos, que por consequência tornam
a recuperação das informações mais fácil e rápida, as buscas mais precisas e assertivas, e
ainda permitem outras visualizações e análises mais completas e detalhadas do conteúdo
dos acervos, permitindo conhecer com mais propriedade cada acervo. Este processo é ainda
mais necessário quando o objetivo final da base de dados é ser disponibilizada online ou
conectada à outras bases de dados.
Boa parte do tratamento de dados acontece de maneira personalizada em cada
museu, atendendo as necessidades específicas de cada base, mas que de maneira geral
passam por:
●

Padronização de formatos: datas, moedas, números, textos etc;

●

Granularidade dos dados, ou seja, o quão detalhado serão nossos dados. Exemplo:
separação do estado de conservação (Bom, Regular e Ruim) do comentário que
detalha o estado de conservação da peça (peça riscada, quebrada etc);

●

Normalização: processo que visa diminuir o uso de termos com o mesmo significado
(redundância) e corrigir erros de grafias dos termos, aumentando a integridade e
desempenho da base;

●

Padronização de dados de referência: criação de vocabulários controlados e ou
códigos que serão usados por outros metadados do acervo;

●

Combinação de dados: união de duas ou mais colunas. Exemplo: união dos campos
de endereço (rua, cidade, estado e país) para compor um metadado de
georreferenciamento;

●

Mapeamento dos dados: processo por meio do qual podemos entender de que forma
nossos dados estão organizados e como podemos conectá-los com outras bases de
dados. Processo essencial para abrir a possibilidade de integração ou enriquecimento
dos dados;

●

Garantir a integridade dos termos únicos: termos únicos garantem que estamos
falando exatamente de um item e não de outro com características similares. Nas
bases de dados dos museus são representados pelo “número de registro da peça".

●

Correções manuais dos dados;

●

Identificação de itens ou dados duplicados;

Software para tratamento de dados
Para facilitar o tratamento buscando melhorar a retorno das
buscas, a qualidade da informação disponibilizada e um melhor
aproveitamento dos recursos do Tainacan, utilizamos um software
de código aberto (open source) denominado OpenRefine3. Este
aplicativo é, segundo a definição dos desenvolvedores, “Uma
poderosa ferramenta livre, de código aberto para trabalhar com
dados bagunçados”. Por meio de um editor visual, profissionais
sem conhecimento técnico de programação de dados podem
realizar uma série de limpezas e transformações. A seguir vamos detalhar algumas destas
funcionalidades usadas para o tratamento de dados dos museus do Ibram.

Principais funcionalidades do OpenRefine usadas no tratamento das bases
museológicas
O OpenRefine possui uma série de recursos que podem ser utilizados por meio de
editores visuais e outros que fazem uso de linguagens de programação mais complexas. Os
recursos visuais são mais fáceis de utilizar e possuem uma curva de aprendizado baixa. Nas
3

http://openrefine.org/

próximas páginas, detalharemos alguns processos de tratamento que foram usados em
praticamente todas as bases de dados.

Limpeza de espaços em branco em excesso
Devido aos erros de digitação ou
problemas durante a coleta de dados,
podem ser gerados espaços em branco
no fim ou no início de uma frase ou termo.
Se este espaço não for retirado, teremos
uma duplicidade de termos em uma
determinada taxonomia. Por isso todo
tratamento é iniciado com esta limpeza.

Faceta de textos, Formação de agrupamentos e Listagem de termos
A faceta de texto (texto facets) do OpenRefine é o recurso visual mais simples e mais
usado. Elas são usadas para alterar os valores dos metadados, mas sim para gerar insights
e várias maneiras de explorar os seus dados, auxiliando a equipe no estudo da base na
produção de listagens de termos para revisão pela equipe do museu. Ao aplicar uma faceta
em um metadado, o software gera lista e agrupa o número de termos presentes. Com isso
podemos encontrar variações de escritas, quantidade de termos empregados, uso de
separadores no caso de metadados multivalorados, uso de caixa alta ou baixa etc.
Abaixo temos o exemplo de uma faceta aplicada ao nome do objeto na base exportada
do sistema SERET do Museu Histórico Nacional. Como originalmente este campo é de
preenchimento livre, é de se esperar variações de escritas, uso de caixa alta e baixa e uso de
espaços em branco em excesso. Ao lado de cada termo o número de ocorrência, ou seja,
“Abotoadeira” em minúsculo ocorre uma vez enquanto temos quatro “ABOTOADEIRAS” em
maiúsculo, além de variações da escrita do termo.

Exemplo de faceta com nome do
objeto.

A partir da faceta de texto, podemos editar cada opção deste grupo de entradas
manualmente, alterando de uma única vez todas as ocorrências, tornando possível a
padronização das entradas, o que se revelaria custoso, caso fosse feito manualmente, pela
quantidade de variações que necessitam de alterações.
Junto à faceta de texto é possível utilizar a funcionalidade de “Agrupamento”, onde o
OpenRefine, por meio de algoritmos analisa o texto e propõe a união de termos que são
semelhantes, ou que parecem corresponder à mesma coisa, possibilitando sua correção em
lote.

Página de recursos de Agrupamento

Limpeza e transformação
Aliando as funcionalidades da faceta de texto e filtro, podemos localizar caracteres,
palavras ou frases dentro dos termos registrados em cada metadado, desta forma é possível
decidir com mais segurança, quais edições precisam ser feitas por meio da funcionalidade de
Transformação dos dados como uso de fórmulas GREL (Google Refine Expression
Language) ou expressões Jython language.
Exemplo:
No “Técnicas” os termos deveriam estar separados por algum tipo de separador
padrão, como o uso do filtro podemos perceber que há separação por “;” alguns deles foram
separados pelo uso de " e ".

Faceta de texto do metadado "Material/Técnica"

Faceta de texto do metadado "Material/Técnica"
filtrada em busca do termo " e ".

Com a faceta de texto verificamos a ocorrência dos seguintes separadores
●

“E”: 152 ocorrências;

●

“;”: 12 ocorrências;

●

“/”: 23 ocorrências;

●

“,”: 134 ocorrências.
Depois da análise realizada com o filtro podemos localizar e substituir os termos

indesejados pelo termo que será utilizado pelo Tainacan, para separação de um metadado
multivalorado o duplo pipe (“||”). Para esta substituição usamos a seguinte fórmula GREL:
value.replace(' e ',';'). Com este procedimento substituímos os 152 termos ao mesmo tempo.

Página de customização da transformação de texto

Limpeza Manual de termos
Depois de realizadas as alterações por meio de agrupamentos e transformações, o
OpenRefine possibilita ainda a limpeza ou alteração manual dos termos em massa. Com o
uso das facetas é possível identificar e analisar os termos usados em determinada coluna, e
realizar as alterações que se mostrem necessárias.
De maneira geral, os acervos dos museus receberam as seguintes alterações
manuais:
●

Remoção de termos que estavam registrados no campo incorreto;

●

Transferência de dados que estavam no campo incorreto;

●

Deleção de termos;

●

Correção de nomenclatura;

●

Correções ortográficas;

●

Padronização de terminologia;

●

Separação de dados agrupados.

Lista de normalização dos termos
Com o objetivo de adequar o preenchimento das informações dos itens ao modelo
desejado para o Tainacan, verificamos que alguns metadados podem funcionar como
vocabulários controlados e, portanto, necessitam de um ajuste ainda mais fino de adequação
dos termos.

Depois de realizadas as ações de limpeza e transformação dos dados em lote,
podemos aproveitar o recurso da faceta de texto para gerar uma listagem com todos os
termos existentes em cada metadado e a contagem de ocorrências de cada um.

Página do recurso de listagem dos termos da faceta de texto

Esta listagem é passada para uma planilha online e enviada à equipe do museu, que
faz a conferência e indica quais termos necessitam de alguma alteração, e como devem ser
alterados.
Desta forma, é possível garantir que os termos na base são únicos, possuem a grafia
correta e se encontram em local adequado. Este processo de revisão e correção das listas
de termos é de suma importância principalmente para os metadados que são do tipo
taxonomia, uma vez que, além de serem vocabulários controlados, estes apresentam a
possibilidade de serem compartilhados com outras coleções do mesmo repositório,
ampliando as possibilidades de buscas. Com a garantia dos termos únicos para os
metadados compartilhados, podemos iniciar a criação de um léxico que permita, futuramente,
padronizar as entradas em todos os acervos que compartilhem um mesmo metadado de
taxonomia.

Planilha de revisão de termos do Museu do
Diamante.

Tratamento das Imagens
Quando nos referimos às bases de dados dos acervos museológicos, consideramos
não apenas a documentação textual, refletida nos metadados, mas também consideramos a
documentação fotográfica que irá representar cada objeto do acervo. Desta forma, todas as
imagens recebidas também passam por um processo de análise e diagnóstico para que
sejam disponibilizadas online.
Este processo compreende as seguintes etapas:
●

Checagem da qualidade dos registros: Verificação da qualidade das imagens das
imagens disponibilizadas. Caso as imagens tenham baixa resolução, questionamos a
entidade sobre a existências de registros com resolução melhor. Essa primeira etapa
é fundamental para evitarmos retrabalho durante o tratamento;

●

Identificação de itens com imagens: Verificamos junto ao Museu se a quantidade
de imagens recebidas está de acordo com total de itens do acervo, podendo neste
momento já compreender quanto deste acervo estará, de fato, disponível;

●

Identificação das imagens principais e anexos: Depois de verificado se o total de
imagens corresponde ao acervo, decidimos junto com a equipe do museu, qual
imagem será a principal, ou seja, representará o item em sua disponibilização online,
e quais, e quantas, imagens estarão como anexos de um mesmo item;

●

Conferência da nomenclatura dos arquivos: Analisando as documentações
fotográficas recebidas, verificamos que nem sempre as mesmas estão logicamente
relacionadas ao acervo, ou seja, não conseguimos identificar facilmente qual item
corresponde à qual imagem. Como forma de facilitar esta identificação e garantir a

relação item-imagem entre os objetos do acervo e suas representações digitais, todos
os arquivos de imagens são renomeados com o Número de registro do item. Os
arquivos que são anexos a cada item, também são renomeados com o Número de
registro do objeto, seguidos de ‘_A’,’_’B’,’_n’, para cada imagem a mais, até que todas
estejam identificadas e ordenadas. Em alguns casos as imagens foram renomeadas
pela equipe do Museu, pois tinham maior familiaridade com o acervo. Nos casos onde
as alterações foram realizadas por nós, para facilitar o processo e renomear os
arquivos em lote quando possível, utilizamos o software Bulk Rename Utility4;
●

Imagens que precisam ser convertidas: Outra importante análise que deve ser feita
é a que diz respeito ao formato das imagens recebidas. Por vezes não existe um
padrão no formato das imagens, sendo possível identificar imagens em ‘.jpg’,
‘.tiff’,’.png’, entre outros. Considerando a necessidade de que os arquivos tenham um
formato compatível com o Tainacan, realizamos a conversão em lote das imagens
recebidas em formatos como o .tiff, não suportado pelo Tainacan;

●

Verificar o sentido das imagens: Depois de garantir que os arquivos de imagens
estão corretamente nomeados e convertidos, precisamos analisar se todas estão com
o sentido correto, ou seja, se não tem nenhuma imagem invertida.

Após finalizada a análise e tratamento da documentação fotográfica, montamos uma
planilha de texto listando todas as imagens e os itens correspondentes. É criado também um
novo metadado, “Possui imagem”, para sinalizar os itens que possuem imagens e os que não
possuem. Com este novo metadado podemos filtrar os itens e trabalhar de forma mais rápida
e eficaz na digitalização dos itens que ainda não possuem representação digital.
Para produção da planilha que será usada para importação dos itens, seja via painel
administrativo do Tainacan ou via script (ver abaixo), as imagens precisam estar disponíveis
em algum servidor online. Para isso usamos a transferência FTP5, onde acessamos o servidor
onde as instalações dos museus estão hospedadas e criamos uma pasta para cada museu
fazemos a transferência dos arquivos de imagem. Esta pasta terá um endereço dentro do
servidor que deve ser preenchido no campo específico na tela de importação de csv.

Atendimento aos museus
Todo o processo de tratamento, normalização e melhoria dos dados é realizado com
representantes da Universidade Federal de Goiás (UFG), dos Museus (Ibram) e da
Coordenação-Geral de Sistemas de Informação Museual (CGSIM). Para o desenvolvimento
do

trabalho

são

realizadas

reuniões

semi-presenciais

videoconferências, com a
4
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https://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php
https://pt.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol

semanais,

por

meio

de

participação das três equipes para tomar decisões quanto às ações que serão realizadas no
acervo.
Considerando a realidade semi-presencial do atendimento, alguns recursos foram
utilizados para compartilhar arquivos com as equipes como pastas compartilhadas no Google
Drive, documentos online para edição simultânea e transferência de arquivos em lote via
WeTransfer.
Além das reuniões semanais, a equipe de Suporte do Tainacan realiza atendimentos
via comunicador instantâneo em horário comercial, sanando dúvidas que precisam de
respostas rápidas ou resolvendo problemas técnicos relacionados ao Tainacan.

Procedimentos técnicos de pré-processamento realizados em cada base de
dados
Como evidenciado acima, durante o tratamento, temos etapas mais genéricas que
podem ser usadas para todos os museus. Outros processos de tratamento são específicos
de cada base e serão detalhados abaixo, onde apresentaremos de forma sucinta, as
atividades executadas em cada museu.

Museu do Ouro
O Museu do Ouro, inaugurado em 16 de maio de
1946 na cidade de Sabará, Minas Gerais possui
um acervo museológico que “começou a ser
constituído em meados da década de 1940.
Possui peças mobiliário, armaria, porcelanas,
imaginária religiosa e objetos relacionados a
costumes sociais e práticas de mineração.”6
Abaixo apresentaremos alguns dados do acervo do Museu e uma síntese das atividades
realizadas durante o tratamento.
Dados gerais
Link do acervo no site de

http://museudoouro.acervos.museus.gov.br/acervo/

produção
Link

do

site

de

Descontinuado

homologação

6

https://museudoouro.museus.gov.br/acervo/

Status atual

Lançado

Data do lançamento ou

16/05/2019

previsão
Número total de coleções

1

Número total de coleções

1

públicas
Número total de itens

665

Número de Itens públicos

50

Número de itens privados

615

Número total de itens com 50
imagens
Porcentagem

de

itens

8%

de

itens

8%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados

coletados
Equipe

Ficha catalográfica do Instituto do Patrimônio e Artístico Nacional em
Microsoft Word

do

museu

Andreia Neves Figueiredo (Museóloga)

envolvida na ação

Outros tratamentos realizados na base de dados
●

Exclusão e transformação dos metadados: Ficha, Uf-Município, Distrito/Bairro,
Endereço, Subclasse, Proprietário, Responsável Imediato, Proteção Legal, Condições
de Segurança, Dados Complementares.

Museu do Diamante
O Museu do Diamante foi fundado em 12 de abril de 1954 pelo Presidente Getúlio Vargas,
com

projeto

do

então

Deputado

Juscelino

Kubitschek de Oliveira e conta com “acervo
formado por objetos de estilos e tipologias
diversas, o Museu do Diamante/Ibram constitui-se
importante espaço de informação e memória tanto
para a população de Diamantina (MG), quanto para
os curiosos visitantes vindos de todas as partes do
mundo. Entre estes objetos podemos
encontrar indumentária e imaginária sacra, armaria, um vasto acervo de numismática,
mineralogia, além de instrumentos utilizados no processo de mineração do ouro e diamante,
que juntos compõem o quadro do que foi o processo de formação e ocupação do norte de
Minas Gerais.”7
Dados gerais
Link do acervo no site de

http://museudodiamante.acervos.museus.gov.br/acervo-

produção

museologico/

Link

do

site

de

Descontinuado

homologação
Status atual

Lançado

Data do lançamento ou

16/05/2019

previsão
Número total de coleções

2

Número total de coleções

1

públicas
Número total de itens

1186

Número de Itens públicos

896

Número de itens privados

290

Número total de itens com 902
imagens
7

http://museudodiamante.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico

Porcentagem

de

itens

76%

de

itens

76%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados

coletados
Equipe

Ficha catalográfica do Instituto do Patrimônio e Artístico Nacional em
Microsoft Word

do

envolvida na ação

museu

Juliane Nicolle Camara (Analista administrativa)
Gabriel Eugênio (Estagiário de Museologia)

Outros tratamentos realizados na base de dados
●

Exclusão e transformação dos metadados: Ficha, Uf-Município, Distrito/Bairro,
Endereço, Subclasse, Proprietário, Responsável Imediato.

Museu Regional Casa dos Ottoni
O Museu Regional Casa dos Ottoni tem os
primeiros registros de visitação datados do ano
de 1991, quando foi reinaugurado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, seu
acervo

possui

“imagens

sacras

de

roca,

mobiliário, utensílios de cozinha, equipamento
para extração de minério, pinturas, coleção
numismática e documentação pertencente à
família Ottoni, além de objetos culturalmente
representativos de costumes do estado de Minas Gerais e da manufatura do queijo artesanal
que é a tônica da região do Serro, na qual o Museu está edificado.”8
Dados gerais
Link do acervo no site de produção http://museuregionalcasadosottoni.acervos.museus.gov.br/
acervo-museologico/

8

Link do site de homologação

Descontinuado

Status atual

Lançado

Data do lançamento ou previsão

21/05/2019

https://museuregionalcasadosottoni.museus.gov.br/acervo/

Número total de coleções

3

Número total de coleções públicas

3

Número total de itens

598

Número de Itens públicos

462

Número de itens privados

136

Número total de itens com imagens 567
Porcentagem de itens públicos

77%

Porcentagem

95%

de

itens

com

imagens
Origem dos dados coletados

Ficha catalográfica do Instituto do Patrimônio e Artístico
Nacional em Microsoft Word

Equipe do museu envolvida na

Rosalina Neves de Assis (Museóloga)

ação

Museu Regional São João del Rei
O Museu Regional São João del Rei foi tombado
em 1946 e aberto como museu em 1963. Sua
“coleção permanente do Museu Regional é um
reflexo da cultura e História de Minas Gerais.
Reunido entre 1956 e 1963, seu acervo possui uma
variedade significativa de peças, que ilustram o
cotidiano mineiro do século XVII ao início do século
XX.”9
Dados gerais

9

Link do acervo no site de produção

Não possui

Link do site de homologação

https://museusaojoaodelrei.tainacan.org/

Status atual

Em tratamento

http://museuregionaldesaojoaodelrei.museus.gov.br/acervo/

Data do lançamento ou previsão
Número total de coleções

2

Número total de coleções públicas

0

Número total de itens

593

Número de Itens públicos

0

Número de itens privados

593

Número total de itens com imagens

404

Porcentagem de itens públicos

0%

Porcentagem de itens com imagens

68%

Origem dos dados coletados

Ficha catalográfica do Instituto do Patrimônio e Artístico
Nacional em Microsoft Word

Equipe do museu envolvida na ação

Diego Garcia (Diretor)
Fátima Vasconcelos (Historiadora)
João Victor Vilas Boas Militani (Apoio
Administrativo)
Heloísa Cristina (Estagiária)

Museu Casa de Benjamin Constant
O Museu Casa de Benjamin Constant foi criado em 18 de outubro de 1982, seu acervo
museológico
mobiliário,

“é

constituído

pinturas

e

por

esculturas

encontrados na casa quando da sua
devolução à União (1961), além de
indumentária

e

objetos

pessoais

doados pelos descendentes da família
de Benjamin Constant. O acervo museológico também foi enriquecido por objetos de época,
que auxiliam na ambientação da casa, como acessórios de interiores e utensílios de
cozinha.”10
Dados gerais
Link do acervo no site de
produção

Não possui

10

http://museubenjaminconstant.blogspot.com/p/acervo-museologico.html

Link

do

site

de

http://museu1.tainacan.org/

homologação
Status atual

Em tratamento

Data do lançamento ou
previsão
Número total de coleções

2

Número total de coleções

0

públicas
Número total de itens

984

Número de Itens públicos

0

Número de itens privados

984

Número total de itens com 978
imagens
Porcentagem

de

itens

0%

de

itens

99%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados

Fichas catalográficas em Access

do

museu

Luis Antonio Vitoriano Dos Santos (Historiador)

coletados
Equipe

envolvida na ação

Marcos Lopes (Historiador)

Outros tratamentos realizados na base de dados
●

Exclusão e transformação dos metadados: Proteção Legal, Condições de segurança,
Preenchimento e Data.

Museu Solar Monjardin
O Museu Solar Monjardim funciona na
antiga fazenda Jucutuquara e possui acervo
bastante diverso, que “revela aos seus
visitantes aspectos da vida cotidiana no
século XIX, através dos objetos, práticas
sociais e manifestações artísticas da
época.”11

Dados Gerais

Link do acervo no site de

Não Possui

produção
Link

do

site

de

https://museu2.tainacan.org/

homologação
Status atual

Em tratamento

Data do lançamento ou
previsão
Número total de coleções

1

Número total de coleções

0

públicas
Número total de itens

1107

Número de Itens públicos

0

Número de itens privados

1107

Número total de itens com 4
imagens
Porcentagem

de

itens

0%

de

itens

0%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados Inventário em Microsoft Word

11 https://www.museus.gov.br/os-museus/museus-ibram/

coletados
Equipe

do

museu

Ângela Abreu (Bibliotecária)
Não possui.

envolvida na ação

Museu Casa da Princesa
O Museu Casa da Princesa está localizado no
centro histórico da cidade de Pilar de Goiás e seu
acervo conta com mil peças” é formado por
documentos históricos, fotografias e objetos
(especialmente mobiliário e utensílios domésticos
utilizados nos casarões de fazendas) que
mostram formas do viver goiano dos séculos
XVIII ao XX.”12

Dados Gerais
Link do acervo no site de

Não possui

produção
Link

do

site

de

https://museu6.tainacan.org/

homologação
Status atual

Em tratamento

Data do lançamento ou
previsão
Número total de coleções

1

Número total de coleções

0

públicas
Número total de itens

956

Número de Itens públicos

0

Número de itens privados

956

Número total de itens com 0
imagens

12 https://www.museus.gov.br/os-museus/museus-ibram/

Porcentagem

de

itens

0%

de

itens

0%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados

Planilha em excel

do

museu

Tony Boita (Diretor e Museólogo)

coletados
Equipe

envolvida na ação

Museu de Arte Sacra da Boa Morte
O Museu de Arte Sacra da Boa Morte pertence é Sediado na Igreja de Nossa Senhora da
Boa Morte (1762-1779), seu acervo conta com “mais de 900 peças, entre objetos litúrgicos,
prataria e obras do escultor e pintor goiano José Joaquim da Veiga Valle (século XIX)”13.
Dados Gerais
Link do acervo no site de

Não possui

produção
Link

do

site

de

Não possui

homologação
Status atual

Em tratamento

Data do lançamento ou
previsão
Número total de coleções

1

Número total de coleções

0

públicas
Número total de itens

92

Número de Itens públicos

0

Número de itens privados

92

Número total de itens com 80

13 https://www.museus.gov.br/os-museus/museus-ibram/

imagens
Porcentagem

de

itens

0%

de

itens

87%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados

Fichas catalográficas em Microsoft Word

do

museu

Tony Boita (Diretor e Museólogo)

coletados
Equipe

envolvida na ação

Museu Regional de Caeté
O Museu Regional de Caeté foi
inaugurado em 17 de fevereiro de
1979. “A procedência de grande parte
do acervo do Museu é da própria região
de Caeté e cidades próximas como
Santa Bárbara, Barão de Cocais, Itabira
e Sabará. Sendo uma parcela
significativa doada pela família de Cornélio Pena”14.
Dados Gerais
Link do acervo no site de

Não possui

produção
Link

do

site

de

https://museu4.tainacan.org/

homologação
Status atual

Em tratamento

Data do lançamento ou
previsão
Número total de coleções

1

Número total de coleções

0

14

http://museucaete.blogspot.com/p/acervo.html

públicas
Número total de itens

304

Número de Itens públicos

0

Número de itens privados

304

Número total de itens com 123
imagens
Porcentagem

de

itens

0%

de

itens

40%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados

Fichas catalográficas em Microsoft Word

do

museu

Gabriel Chaves (Analista Administrativo)

coletados
Equipe

envolvida na ação

Museu da Inconfidência
O Museu da Inconfidência foi inaugurado no ano de 1944. “O acervo de 4 mil itens
reúne peças históricas e artísticas que formam um conjunto articulado de testemunhos
culturais do período, refletindo a relação de Vila Rica com a conspiração. O Panteão dos
Inconfidentes guarda lápides com os restos mortais de 16 inconfidentes, incluindo o poeta
Tomás Antônio Gonzaga”15.
Dados Gerais
Link do acervo no site de

Não possui

produção
Link

do

site

de

Não possui

homologação
Status atual

Em tratamento (Equipe Ibram)

Data do lançamento ou

15 https://www.museus.gov.br/os-museus/museus-ibram/

previsão
Número total de coleções

1

Número total de coleções

0

públicas
Número total de itens

4624

Número de Itens públicos

0%

Número de itens privados

0

Número total de itens com 4611
imagens
Porcentagem

de

itens

0%

de

itens

100%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados

do

museu

Base de dados SCAM

coletados
Equipe

Janine Ojeda (Museóloga)

envolvida na ação

Museu das Bandeiras
O Museu das Bandeiras foi criado em 1949, seu
acervo museológico “é
peças,

incluindo

composto por 573

objetos

de

arte

sacra,

mobiliário, vestuário, armamentos e utensílios
domésticos”16.

Dados Gerais

16 https://www.museus.gov.br/os-museus/museus-ibram/

Link do acervo no site de

Não possui

produção

17 https://www.museus.gov.br/os-museus/museus-ibram/

Link

do

site

de

https://museu5.tainacan.org/

homologação
Status atual

Em tratamento

Data do lançamento ou
previsão
Número total de coleções

3

Número total de coleções

0

públicas
Número total de itens

401

Número de Itens públicos

0

Número de itens privados

401

Número total de itens com 401
imagens
Porcentagem

de

itens

0%

de

itens

100%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados

Fichas catalográficas em Microsoft Word

do

museu

Tony Boita (Diretor do Museu e Museólogo)

coletados
Equipe

envolvida na ação

Museu da Missões
O Museu das Missões foi inaugurado no ano
de 1940, no município de São Miguel das
Missões, e seu acervo abriga a maior coleção
de arte sacra missioneira do país.

Dados gerais
Link do acervo no site de

Não possui

produção
Link

do

site

de

https://museumissoes.tainacan.org/

homologação
Status atual

Tratamento Finalizado

Data do lançamento ou
previsão
Número total de coleções

2

Número total de coleções

1

públicas
Número total de itens

184

Número de Itens públicos

0

Número de itens privados

184

Número total de itens com 184
imagens
Porcentagem

de

itens

0%

de

itens

100%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados

coletados
Equipe

Fichas de catalogação SIMBA e Inventário Museológico de 2017 em
pdf

do

museu

Inaê Sfalcin (Estagiária)

envolvida na ação

Outros tratamentos realizados na base de dados
●

Exclusão e transformação dos metadados: Nº de inventário

●

Museu, Nº da série, Título para etiqueta, Cópia, Impressor/Fundição/Fabricante,
Editor, Nº de edição, Descrição de conteúdo, Sub-temas, Doador/Vendedor, Valor de
compra, Trainel/Gaveta/Estante, Nome do objeto, Assinada, Transcrição da
assinatura, Transcrição da assinatura -Onde, Marcada -O nde, Datada, Datada-Onde,

Data, Localizada, Localizada-Onde, Local, Outras inscrições, Material / técnica,
Fotografia, Negativo, Diapositivo, Altura, Largura, Diâmetro, Profundidade, Peso,
Formato, Moldura, Base e Passe partout.

Museu Victor Meirelles
O Museu Victor Meirelles funciona desde 1952
na casa onde o artista nasceu na cidade de
Florianópolis, seu acervo contou inicialmente
com “ um núcleo de 27 obras de arte de Victor
Meirelles provenientes do Museu Nacional de
Belas Artes no ano de 1951, durante o processo
de criação e abertura da Casa Natal de Victor
Meirelles, conforme o museu era
chamado à época. Ao longo dos anos, o Museu passou a receber por doação de outras
instituições e de colecionadores particulares outras obras de arte de Victor Meirelles e de
seus professores e alunos, que foram organizadas nessa coleção homônima do pintor”17.
Dados gerais
Link do acervo no site de

http://museuvictormeirelles.acervos.museus.gov.br/

produção
Link

do

site

de

Não possui

homologação
Status atual

Lançado

Data do lançamento ou

16/05/2019

previsão
Número total de coleções

4

Número total de coleções

3

públicas
Número total de itens

237

Número de Itens públicos

237

Número de itens privados

0

Número total de itens com 237
imagens

17

http://museuvictormeirelles.acervos.museus.gov.br/

Porcentagem

de

itens

100%

de

itens

100%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados

Fichas catalográficas em Microsoft Word

do

museu

Rafael Muniz de Moura (Museólogo)

coletados
Equipe

envolvida na ação

Outros tratamentos realizados na base de dados
●

Exclusão e transformação dos metadados: Fotografia.

Museu Villa Lobos
O Museu Villa Lobos foi criado em 24 de
janeiro de 1961, pela a portaria nº 25 do
Ministério de Educação e Cultura, depois de
uma incansável batalha de sua viúva
Arminda
Villa
Lobos.
Seu
acervo
compreende “objetos que atestam,
testemunham e ilustram a vida e a obra de Villa-Lobos e que, pela sua expressão e
representatividade, constituem referência na formação da identidade brasileira”18.
Dados gerais
Link do acervo no site de

Não possui

produção
Link

do

site

de

http://museuvillalobos.tainacan.org/

homologação
Status atual

Em tratamento

Data do lançamento ou
previsão
Número total de coleções

3

Número total de coleções

0

18

http://museuvillalobos.org.br/museuvil/acervo/index.htm

públicas
Número total de itens

2473

Número de Itens públicos

0

Número de itens privados

2473

Número total de itens com 1156
imagens
Porcentagem

de

itens

0%

de

itens

47

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados Planilhas de excel de inventário e Base de dados extraída do

coletados

programa Villa Info
Dados do inventário nacional

Equipe

do

museu

Pedro Belchior (Historiador)

envolvida na ação

Outros tratamentos realizados na base de dados
●

Exclusão e transformação dos metadados;

●

Ajustes na numeração dos itens;

●

Resgate de informações do Villa Info;

●

Tratamento e conversão das imagens.

Museu da República
O Museu da República consolidou-se
no Palácio do Catete nos anos de
1960, seu acervo apresenta “Fotos,
documentos, objetos, mobiliário e
obras de arte dos séculos XIX e XX
integram o acervo, exposto nos
salões do Palácio”19.

19

https://www.museus.gov.br/os-museus/museus-ibram/

Dados gerais
Link do acervo no site de

Não possui

produção
Link

do

site

de

https://museudarepublica.tainacan.org/

homologação
Status atual

Em tratamento

Data do lançamento ou
previsão
Número total de coleções

3

Número total de coleções

0

públicas
Número total de itens

9527

Número de Itens públicos

0

Número de itens privados

9527

Número total de itens com 1718
imagens
Porcentagem

de

itens

0%

de

itens

18%

públicos
Porcentagem
com imagens
Origem

dos

dados

Base de dados do BDR

do

museu

Adriana de Fátima Barreira (Museóloga)

coletados
Equipe

envolvida na ação

Outros tratamentos realizados na base de dados
●

Exclusão e transformação dos metadados;

Museu Histórico Nacional
É um dos maiores museus do
país, e seu acervo possui “cerca
de 170 mil itens, é formado por
coleções de objetos que datam
desde a Antiguidade até os dias
atuais. Esse acervo engloba uma
variada
tipologia
de
bens
20
culturais” .

Dados gerais

Link do acervo no site de

http://mhn.acervos.museus.gov.br/

produção
Link

do

site

de

https://mhn.tainacan.org

homologação
Status atual

Lançado

Data do lançamento ou

04/12/2019

previsão
Número total de coleções

2

Número total de coleções

1

públicas
Número total de itens

174722

Número de Itens públicos

500

Número de itens privados

22.464

Número total de itens com 24.740
imagens
Porcentagem

de

itens

13%

de

itens

14%

públicos
Porcentagem

20

http://mhn.museus.gov.br/index.php/acervo/

com imagens
Origem

dos

dados

Tainacan Legacy e planilha em excell

do

museu

Maria de Simone Ferreira (Museóloga)

coletados
Equipe

envolvida na ação

Jeane Mautoni (Museóloga)
Fernanda Magalhães Pinto (Analista
Administrativo)
Paula de Jesus Moura Aranha (Museóloga)
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Outros tratamentos realizados na base de dados
●

Exclusão e transformação dos metadados:

Tabela consolidada
Parte importante do trabalho realizado com as bases de dados foi a sua adequação aos
parâmetros e conjuntos de metadados usados para padronização da documentação dos
museus, orientados pela Resolução Normativa nº 2, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)
que regulamenta o Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados (INBCM).
Com objetivo de garantir esta padronização na migração dos dados foi desenvolvida
uma planilha para mapeamento dos metadados das coleções de cada museu, via análise
semântica entre os metadados das coleções e os do Inventário Nacional dos Bens Culturais
Musealizados (INBCM). Isto é, cada coleção dispõe de uma série de metadados para melhor
caracterizar / descrever seus itens, que podem possuir a mesma nomenclatura do INBCM ou
equivalente. Para tanto, com esse mapeamento semântico é possível verificar quais os
metadados que correspondem minimamente ao conjunto de metadado do INBCM.
A planilha21 elaborada possui a relação dos metadados de 17 (dezessete) museus. No
caso do Museu Histórico Nacional, apenas a coleção Reserva Técnica foi mapeada, visto que
a coleção Numismática ainda está em fase de tratamento. Nessa planilha, o Museu Villa Lobos
é o único que possui mais de uma coleção mapeada, multidimensionais e fotografias,
individualizadas. O Museu de Arte Sacra da Boa Morte e o Museu da Inconfidência, estão em
processo de estudo e tratamento, portanto, não tiveram seus metadados mapeados.
A planilha foi configurada da seguinte maneira: a primeira coluna foi preenchida com
os metadados do INBCM, seguidas pelas colunas com os metadados de cada museu. Os
metadados que não são parte do INBCM, foram preenchidos na primeira coluna com “Outros
Metadados”, possibilitando compreender melhor as bases como um todo.
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Disponível em:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcW6aUzmAONxeDELiUBRIzgHwy1i893F1ZLFi9x_U1c/edit
#gid=0

Procedimentos de configuração do Tainacan para receber os dados
Painel administrativo
Por ser um software voltado não apenas para a difusão, mas também para a gestão
de acervos, o Tainacan conta com dois ambientes: um administrativo, atendendo as
demandas dos gestores dos acervos, e um ambiente público, de visualização e publicização
dos itens.
O ambiente administrativo é onde podemos fazer as configurações básicas do
repositório, visualizar e administrar as coleções, metadados e filtros. Este ambiente também
é customizável, sendo possível ajustar a forma de visualização dos itens de acordo com as
necessidades das equipes gestoras. Em sua página inicial, além da listagem de coleções do
repositório, podemos acessar também, no menu horizontal no topo da página, as seguintes
funcionalidades:
●

Metadados do repositório: listagem dos metadados da instalação;

●

Filtros do repositório: listagem de filtros da instalação;

●

Taxonomias: listagem das taxonomias da instalação

●

Atividades do repositório: registro das atividades, ou seja, ações executadas pelos
usuários na instalação;

●

Importadores: listagem com os importadores de itens disponíveis na instalação;

●

Exportadores: opções de exportar uma coleção ou um vocabulário em csv;

●

Botão de criação de Nova coleção

Na imagem a seguir podemos visualizar a página inicial no ambiente administrativo, e as
coleções da instalação do Museu Victor Meirelles.

Home do painel administrativo do Museu Victor Meirelles

Coleções
A principal forma de organização de itens dentro do Tainacan é por meio de coleções,
com metadados que podem ser específicos ou gerais, compartilhados entre todas as
coleções do repositório. Nesta tela temos acesso a listagem de coleções disponíveis da
instalação e a engrenagem que dá acesso a configuração geral de cada uma delas.

Configuração do Tainacan
Durante o trabalho de tratamento dos dados, a equipe de suporte produz uma planilha
com a listagem de metadados da base, que serve para documentar todo o processo de
tratamento e orienta a configuração do Tainacan para a importação dos dados. Na planilha
preenchemos as seguintes informações para cada metadado da base:
●

Metadados da base: Lista de metadados encontrados na base de dados.

●

Renomear metadado para: O Ibram instrui os museus a usarem os nomes do INBCM
para a instalação. Neste campo são registradas possíveis adequações de nome.

●

Tipo do Metadado: para definição do tipo de metadado que será escolhido no
Tainacan;

●

○

Data;

○

Descrição;

○

Lista de seleção;

○

Numérico;

○

Relacionamento;

○

Taxonomia;

○

Título;

○

Texto longo;

○

Texto simples.

Multivalorado: Possui mais de um valor por campo? Responder com "Sim" ou "Não".
Esta informação é usada configurar o Tainacan;

●

Privacidade: Ficará aberto ao público (público) ou será acessado somente pela equipe
do museu (privado).

●

Filtro: para definir se o metadado será usado como filtro na instalação. Um filtro pode
ser público ou privado.

Importante lembrar que o Tainacan, além de possuir coleções e metadados
específicos para cada uma delas, também permite que sejam configurados metadados para
todo o repositório. Neste caso, cada coleção herdará os metadados de repositório. No estudo
da base, caso haja a necessidade de criação de mais de uma coleção, faz-se necessário o
mapeamento dos metadados para definirmos quais deles poderão ser compartilhados entre
as coleções.
Com todas estas informações em mãos, podemos decidir quantas coleções serão
configuradas, os tipos de metadados e quais serão compartilhados entre as coleções.

Procedimentos de upload dos dados - scripts e importação via painel
Além da inserção manual dos itens, o Tainacan disponibiliza via painel administrativo,
a importação em lote de itens. Como esta funcionalidade é recente, uma parte das bases de
dados foram importadas por meio do uso de scripts. Vamos apresentar primeiro este tipo de
importação e na sequência detalhamos a importação dos dados que vem sendo feita via
Importador.

Upload Automático de Dados (Scripts)
O upload automático de dados foi utilizado no momento de implementação do
importador do Tainacan, enquanto não era possível executar a importação de itens pela
interface, foram utilizados scripts na linguagem de programação PHP22 para criar as
coleções/metadados, importar os itens e seus arquivos/imagens.
Esse processo demanda acesso ao servidor/local em que o WordPress e o Tainacan
estão instalados, pois, demanda acesso direto aos arquivos de configuração para escutar as
operações de criação e modificação na plataforma. Como inicialmente as instalações foram
hospedadas no servidor local da UFG, e posteriormente migradas para os servidores do
Ibram, os scripts de importação foram ajustados à cada coleção e sediados no próprio
servidor local da UFG.
São três scripts principais em PHP, que executam o processo completo de importação
de determinada coleção, sendo o script de Criar a Coleção e os seus Metadados, Inserir
os Itens e Importar Imagens/Arquivos. Além dos scripts, foram necessários arquivos em
tabela no formato CSV (valores separados por vírgula) pré-configurados para a criação das
coleções. Após completar o processo de importação, o acervo já disponível online prossegue
para a etapa de validação.
Figura 1 - Fluxo dos Scripts para Importação dos Acervos
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Disponíveis em: https://github.com/luisfeliperd/scripts_tainacan/tree/master/scripts_importacao

Modelo de tabela para criar coleções e metadados
Para criar as coleções e os metadados, é preciso preencher uma tabela com
informações sobre o nome, descrição, tipo do metadado, e marcadores. O tipo do
metadado é relativo as opções de metadados disponíveis no Tainacan (Texto Simples, Texto
Longo, Data, Numérico, Lista de Seleção, Relacionamento ou Taxonomia), já os marcadores
são utilizados para indicar os metadados que são título ou descrição do objeto, bem como
quais são os relacionamentos e quais são multivalorados.
Figura 2 - Exemplo de Tabela para Criação de Coleção e Metadados.

Criação da Coleção e dos Metadados
O Script de criação da coleção e dos metadados percorre 4 etapas principais: o
Acesso ao Tainacan, que ocorre por meio do acesso do script ao arquivo wp-blogheader.php, e a instanciação das classes de coleção, metadados e taxonomia.

Após estabelecer conexão com o Tainacan, uma nova coleção é criada, indicando o nome,
o status (público, privado ou excluída) e a descrição da coleção.

Ao criar a coleção, é necessário informar seus metadados, dessa forma é acessada a tabela
de configuração dos metadados, e cada um dos metadados da tabela é criado de acordo
com suas especificidades.

É nesse momento que os metadados e seus tipos são configurados e criados no
Tainacan. Especialmente para os metadados de relacionamento, é necessário que já exista
a coleção com a qual o metadado se relacionará, e já para os metadados do tipo taxonomia,
o script cria uma taxonomia no Tainacan com o mesmo nome do metadado.

Importação dos Itens
Com a coleção e os metadados criados, inicia-se o processo prescrito no segundo
script, a importação dos itens. Esse processo é composto por 5 etapas, que consistem em
acessar o Tainacan novamente, agora instanciando as classes de coleções, metadados,
itens, e itens/metadado, para executar os métodos de recuperação das coleções e
metadados, e criação dos itens e seus valores.

A próxima etapa é recuperar as coleções criadas e verificar as coleções de
relacionamento, se houver relacionamento entre coleções no acervo, nesse momento todas
as coleções devem ser destacadas.

Após definidas as coleções cujos metadados serão preenchidos por item, o script acessa a
base de itens, e utiliza a primeira linha como nome das colunas, que devem ser exatamente
iguais aos nomes dos metadados criados, assim é possível executar o mapeamento de qual
valor é direcionado para qual metadado.

Por fim, verificando quais itens são de taxonomia, quais são de relacionamento e quais são
multivalorados, por necessitarem de adição por listas de itens23, o script insere os itens da
tabela, relacionando os valores aos metadados correspondentes.
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Na tabela de itens, a notação utilizada para identificar valores que são lista de itens, como um conjunto
de assuntos, é o “||” dual pipe, o script entende que esse é o separador de valores em uma célula.

Importação dos Arquivos/Imagens
Alguns acervos, além dos metadados possuem imagens/arquivos representativos dos
itens. Para inserir esses arquivos no Tainacan, outro script foi desenvolvido e aplicado após
ao script de inserção de itens, por necessitar de metadados com os links para as
imagens/arquivos, que posteriormente ao upload dos itens poderiam ser excluídos.
O processo de importação se inicia novamente com o acesso ao Tainacan, agora
instanciando as classes de metadados, itens, e item/media, para recuperar o metadado com
os links dos arquivos pelo nome, recuperar os valores desses links, e inseri-los com mídia,
seja documento principal ou anexos.

Posteriormente o script busca/verifica os metadados com os links para os arquivos,
recuperando todos os links e os itens que contém alguma imagem/arquivo.

Após recuperar a informação do link/itens, o script usa o método de inserção dos
arquivos/imagens, sendo insert_attachment_from_file para imagens obtidas no formato de
diretório e copiadas para o servidor do Tainacan, e insert_attachment_from_url, para imagens
obtidas a partir de links hospedados em algum outro servidor. Ressaltando ainda que nessa
etapa também são separados os itens principais que serão utilizados como capa do objeto
no Tainacan, e quais os arquivos de anexos.

Importação via painel administrativo
A maneira mais simples de importar um conjunto de itens para o Tainacan é por meio
da ferramenta de importação disponível no painel administrativo.
O arquivo para envio deve ser um .csv padrão, em que cada linha abriga a informação
de um item, e cada coluna abriga os valores para cada metadado em específico. Além disso,
a primeira linha contém os títulos das colunas.”
Exemplo:

Quando o usuário inicia o processo de importação, deve-se escolher a codificação em
que o arquivo .csv foi salvo (geralmente está em UTF-8), o caractere de separação das
colunas e o caractere de compartimento da célula. Essas opções são configuradas quando o
usuário cria o arquivo .csv, usando um programa de edição de planilhas (como Microsoft Excel
ou LibreOffice Calc, por exemplo).

Nessa seção o usuário também irá informar o caractere (ou caracteres) usado para
separar múltiplos valores dentro de uma única célula (recomenda-se o uso do símbolo pipe:
"|").
Depois de configurar o importador e selecionar a coleção de destino, o arquivo .csv é
enviado e o usuário tem a chance de mapear as colunas presentes no .csv para os metadados
presentes na coleção de destino.
Se o metadado não foi criado anteriormente na coleção, o usuário pode criar e mapear
o metadado nesta mesma tela, ou escolher a opção Criar Metadado no mapeador. Se esta
opção é selecionada, o Tainacan irá automaticamente criar o metadado quando o importador
for executado.

Colunas Especiais
Cada coluna do arquivo .csv deve ser mapeado para um metadado na coleção de
destino. Entretanto, existem colunas especiais que podem ser usadas para configurar outros
aspectos do item. Por exemplo, o status do item pode ser configurado como público, rascunho
ou privado para editores.
As colunas especiais que podem ser usadas são:

● special_item_status - Informa o status do Item. Os valores possíveis são:
○ draft: rascunho
○ private: privado
○ publish: público
● special_item_id - Informa o ID do item no banco de dados do Tainacan. Essa função
é útil para re-importar itens e permitir que o usuário decida atualizar os itens *
existente ou ignora-los e adicionar novos itens.

● special_document - permite que o usuário informe o documento do item. Consulte
Importando arquivos e anexos.

● special_attachments - permite que o usuário informe os anexos. Consulte
Importando arquivos e anexos.

● special_comment_status - permite que o usuário informe se os itens podem receber
ou não comentários, as opções são: *"open"* ou *"closed"* (padrão).
Exemplo:

Importar arquivos e anexos
Se você também tem arquivos para importar que estão relacionados aos itens no seu arquivo
.csv, você pode usar algumas colunas especiais para isso.
Use special_document, para definir o documento do seu item, e special_attachments para
adicionar um ou mais anexos.
Os valores para special_document podem ser:
●

url

●

file

●

text

Exemplo:

Os valores para special_attachments são apenas uma lista de arquivos. Se você
deseja adicionar muitos anexos, use o caractere separador que você definiu na opção de
separador de células multivaloradas do seu arquivo .csv. Nos dois casos você pode apontar
um arquivo usando uma URL, ou apenas o nome do arquivo. Para apontar o nome do arquivo,
você deve configurar essa opção para o Tainacan localizar os arquivos no seu servidor. Você
pode enviar eles diretamente (via FTP, por exemplo) e o Tainacan irá adicionar eles aos seus
itens.

Importar .csv para o Tainacan
1. Acesse o painel de controle do WordPress;
2. Na barra lateral esquerda, clique em Tainacan;
3. Acesse a seção Importadores;
4. Na seção Importadores Disponíveis, selecione CSV;
5. Configure os campos a seguir de acordo com as configurações realizadas no seu
arquivo .csv:
a. Delimitador csv: caractere que separa valores;
b. Delimitador de metadado multi-valorado: caractere que separa valores dentro
de uma mesma célula;
c. Delimitador de texto: caractere que delimita todos os valores dentro de uma
mesma célula
d. Codificação do arquivo: parâmetro que determina a codificação dos valores de
texto do arquivo. (Geralmente UTF-8, garanta que o arquivo .csv esteja
codificado conforme as opções disponíveis no importador).
6. Configure estes campos de acordo com suas preferências para importação:
a. Item repetido: Determina o comportamento do Tainacan ao identificar itens
idênticos no processo de importação. Selecione Atualizar para que o item
receba os valores do arquivo .csv ou selecione Ignorar para que o item já
existente na coleção não seja modificado.
b. Importando Anexos: O Importador permite que vários itens sejam inseridos em
uma coleção diretamente de um arquivo .csv. Consulte Importadorcsv#Importando arquivos e anexos para saber como configurar seu arquivo
.csv corretamente.
i.

De acordo com a documentação, aponte a URL no campo caminho
para o servidor.

7. Selecione ou crie uma Coleção Destino para indicar onde os itens serão criados; .
Selecionando criar uma nova coleção em branco, ao Concluir a coleção, você será
redirecionado para o *Importador** novamente.
8. Faça o upload do arquivo .csv no campo Arquivo Fonte.
9. Clique em Próximo;
10. Na tela Mapeamento de Metadados é possível realizar o processo de-para entre os
metadados previamente configurados no .csv;

a. Selecione metadados identificados no .csv (à esquerda) e seu correspondente
da coleção destino (à direita) no Tainacan.
b. Caso o metadado ainda não exista na coleção, selecione "Criar metadado".
c. Para criar novos metadados na coleção, selecione Adicionar mais metadados;
(Consulte Metadados para saber mais sobre a criação e os tipos de metadados
existentes)
●

Atenção: Neste processo, metadados do arquivo .csv não serão criados se não
tiverem um metadado apontado na coleção destino.

●

Atenção: As informações de cada metadado em cada item dependem da criação de
seu respectivo metadado neste processo.

●

Atenção: Uma vez criado, não é possível alterar o tipo do Metadado. (Por exemplo,
alterar um metadado do tipo Texto para Texto Longo, ou Numérico para Data).
○

Consulte Características gerais de metadados para saber mais.

11. Ao concluir, clique em Executar para iniciar o processo de importação;
12. Você será redirecionado para a tela de Atividades do Repositório onde poderá
acompanhar o andamento do processo de importação. Esta tela exibe todos os
processos de importação já realizados nesta instalação, do mais recente para o mais
antigo. Quando o processo for concluído serão exibidos o arquivo de registro e, em
caso de erros, o arquivo de registro de erros.
13. Uma vez terminado com sucesso o processo de importação, vá para a coleção destino
da importação e revise se os metadados, itens e valores estão de acordo com
esperado.

Com todos os itens importados para o Tainacan, a etapa seguinte é a configuração do
Tainacan para disponibilização dos usuários administradores e visitantes.

Procedimentos de configuração do Tainacan para disponibilização aos
usuários
Depois da importação dos itens para o Tainacan, a etapa seguinte pode ser dividida
em dois blocos de configuração, o primeiro trata-se do ambiente visto pelos usuários logados
(administradores, editores, colaboradores etc) e o segundo do ambiente que será visto pelos
usuários não logados (visitantes).

Configuração do ambiente para usuários logados
Na área administrativa, a maior parte das configurações realizadas por usuário serão
mantidas para aquele perfil, ou seja, o sistema mantém determinadas preferências de

visualização. Por isso, nesta etapa configuramos somente os elementos que servirão a todos
os usuários logados:

1. Ordem dos metadados: os metadados podem ser rapidamente ordenados, basta usar
o recurso de selecionar, arrastar e soltar.

2. Metadados para gestão do acervo: para facilitar o trabalho de revisão dos itens, ou de
gestão, nesta etapa podem ser criados metadados para tal fim. Exemplos:
●

Para identificar itens revisados;

●

Para identificar itens que possuem registro fotográfico ruim e que precisa ser trocado;

●

Para identificar a revisão de um determinado metadado.

3. Filtros: escolha dos filtros, ordens e tipos. Os filtros são maneiras rápidas para cessar um
conjunto determinado de itens.

Características gerais de Filtros
●

Todos metadados criados ou herdados pela coleção estão disponíveis para criação
do filtro;

●

Metadados a nível de repositório são representados com o ícone Repositório;

●

Metadados a nível de coleção (ou herdados de uma coleção) são representados com
o ícone Coleção;

●

Os valores preenchidos no metadado de cada item aparecerão como opção para
seleção em cada filtro, de acordo com suas configurações de tipo de metadado
configurado;

●

Atualmente o Tainacan tem sete tipos de metadados por padrão, mas novos conjuntos
podem ser desenvolvidos de acordo com a necessidade individual de cada instalação
e/ou adicionados ao core do Tainacan. (Consulte o artigo sobre o Desenvolvimento
do Plugin para saber mais);

Filtros disponíveis para cada Tipo de Metadado

●

●

●

●

●

●

●

Texto:
○

Lista de Seleção (selectbox);

○

AutoCompletar (autocomplete);

○

Inserção de Termo (taginput);

○

Caixas de Seleção Múltipla (checkbox).

Texto Longo
○

Lista de Seleção (selectbox);

○

AutoCompletar (autocomplete);

○

Inserção de Termo (taginput);

○

Caixas de Seleção Múltipla (checkbox).

Numérico
○

Intervalo Numérico (Custom_Interval);

○

Numérico (Introduzido na versão 0.10);

Data
○

Intervalo de Datas (Custom_Interval);

○

Data (Introduzido na versão 0.10).

Lista de Seleção
○

Lista de Seleção (selectbox);

○

AutoCompletar (autocomplete);

○

Inserção de Termo (taginput);

○

Caixas de Seleção Múltipla (checkbox).

Taxonomias
○

Inserção de Termo (taginput);

○

Caixas de Seleção Múltipla (checkbox).

Relacionamento
○

AutoCompletar (autocomplete);

○

Inserção de Termo (taginput);

○

Seleção Múltipla (checkbox).

Nota: Ao selecionar um tipo de filtro para a criação, será exibida uma tela de exemplo para
ilustração das características de cada tipo de entrada de valores do filtro;

Criar Filtros
1. Escolha um metadado na lista de metadados disponíveis;
a. Cada tipo de metadado oferece opções diferentes de configuração na criação
do filtro (Consulte Tipos de Metadados).

b. Ao selecionar um tipo de metadado para a criação do filtro, será exibida uma
tela de exemplo para ilustração das características de cada tipo de entrada de
valores do filtro;
c. Consulte os Tipos de Filtros disponíveis;
2. Após configurar o filtro, clique em Próximo;
a. ou clique em cancelar para abortar a missão.
3. Preencha os campos seguintes (opcional):
a. Nomeie o filtro (por padrão o nome do filtro é igual ao seu respectivo metadado)
b. Crie uma descrição para o filtro.
c. Defina o Status do filtro entre:
i.

Visível para todos: o filtro aparece para todos na visualização da
coleção

ii.

Visível apenas para editores: o filtro aparece somente para editores da
coleção, na visualização da coleção a partir do painel administrativo.

4. Clique em Salvar.
a. ou clique em cancelar para abortar a missão.
5. Uma vez salvo, o filtro criado aparecerá na barra lateral esquerda na visualização da
coleção.

Configurações da coleção
Alguns atributos e comportamentos da coleção podem ser configurados. Para isto basta
acessarmos página de configuração.

Nesta página podemos definir:
1. Nome da coleção;
2. Status;
a. Publicado;
b. Privado;
c. Rascunho;
d. Lixo;
3. Miniatura que vai representar a coleção na área administrativa, na página do acervo
etc.

4. A imagem do header que vai aparecer no topo em destaque

5. Modos de visualização disponíveis para o visitante
a. Tabela: modo de visualização com destaque para os metadados escolhidos
na área administrativa do Tainacan.

b. Fichas: modo de visualização com miniatura da imagem e demais metadados
escolhidos no painel administrativo.

c. Cartões: modo de visualização com destaque para o título, miniatura com
recorte quadrado da imagem e descrição do item.

d. Mosaico: modo de visualização com destaque para título e miniatura completa
da imagem.

e. Miniatura: modo de visualização com destaque para o título e miniatura do item
recortada em formato quadrado.

6. Modo de visualização padrão: aquele que o visitante vai ver quando visitar a coleção.
7. Descrição: texto que vai aparecer abaixo do header.

8. Moderadores da coleção: quem entre os usuários logados tem permissão de realizar
modificações em uma determinada coleção.

Página de apresentação da coleção
A partir da versão 5.0 o WordPress passou a incorporar em seu código o plugin
Gutenberg. Este editor permite a publicação de conteúdo em formato de blocos, permitindo
uma maior liberdade e flexibilidade na montagem de páginas. Estão sendo desenvolvidos
alguns blocos Gutenberg para o Tainacan, que podem ser acessados diretamente neste novo
editor de texto. Este recurso facilita a montagem de páginas com o conteúdo do Tainacan,
que podem ser usadas para detalhar o que está armazenado no acervo ou em momentos
onde a instituição tenha interesse de apresentar algum recorte ou conteúdo específico.

Quando a instituição está com seu acervo pronto para a difusão, a equipe da UFG realiza
uma demonstração do uso dos blocos com o acervo da própria instituição. Esta funcionalidade
possui uma curva de aprendizado bastante reduzida, que pode ser bem menor caso a pessoa
tenha alguma familiaridade com ferramentas de publicação online. A página abaixo foi
montada pelo museólogo do Museu Victor Meirelles, após uma dessas demonstrações.

Conclusão
Desconhecemos até o presente momento algum projeto no Brasil com as
características do Tainacan que, em linha gerais, foca seu trabalho tanto no desenvolvimento
do software quanto no tratamento, preservação e difusão dos acervos digitais, neste caso dos
museus do Instituto Brasileiro de Museus. Devido a estas características únicas, foram
realizadas uma série de pesquisas formais e informais para embasar e facilitar o
desenvolvimento das ações até aqui apresentadas. Nossa impressão ao percorrer este
caminho é que estamos construindo o chão onde estamos pisando e, devido à este caráter
inovador, boa parte dos processos aqui apresentados foram desenvolvidos a partir das

necessidades que foram aparecendo no caminho. Cada instituição possui características
próprias, sejam elas em relação ao acervo, condições de infraestrutura ou de pessoal. Temos
uma preocupação grande no que se refere a escolha das tecnologias empregadas, dos
softwares e da sua modelagem, pois sabemos que elas vão moldar a forma com que a ação
se desenvolverá. Para fazer uso de determinadas funcionalidades do software, o acervo deve
ser organizado de uma certa maneira. Para sua difusão, outros pontos devem ser levados em
consideração, induzindo a instituição a repensar e reorganizar a maneira com que ela vem
fazendo sua documentação. Mas, é importante mencionar que nada disso seria possível sem
levarmos em conta os recursos humanos de cada um destes museus e, por isso, grande parte
de nossa preocupação passa pelo cuidado e respeito a estes profissionais. Estes dados estão
disponíveis para tratamento e publicação no Tainacan devido ao extenso trabalho de
pesquisa e observação desenvolvido previamente. Esperamos que o trabalho realizado e
descrito neste relatório possa ser um marco no sentido de valorizar não somente todo o
patrimônio museal dos acervos até aqui tratados, mas também que ele possa difundir estas
décadas de estudo e pesquisa dos profissionais que atuam nestas instituições.

