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Apresentação

O  presente  relatório  refere-se  à  quarta  atividade  do  Termo  de  Execução 
Descentralizada firmado entre o Ministério da Cultura – Secretaria do Audiovisual) – e 
a Universidade Federal de Goiás com vistas à realização do Projeto Acervos digitais 
em rede do audiovisual: do mapeamento à construção de repositórios digitais.

A  Atividade 4 refere-se à  produção de artigos científicos dos resultados do 
projeto.
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 1. GLAM e Instituições de Memória em Rede: uma 
'Infosfera' de Floridi?

 1.1. Abstract

A  Ciência  da  Informação  participa  na  promoção  do  termo  'Instituição  de 
Memória' como metáfora para a integração de bibliotecas, arquivos, museus e centros 
de  documentação,  e  uma  das  intenções  assumidas  foi  a  de  encorajar  uma  visão 
coerente sobre os recursos informacionais que os acervos de tais instituições provêm 
(Buckland,  2011). Em  paralelo,  a  partir  do  movimento  em  se  integrar  acervos 
digitalizados do campo da cultura em rede emerge o acrônimo GLAM, que integra 
Galerias,  Bibliotecas,  Arquivos  e  Museus,  e  enfatiza  a  promoção  do  acesso  como 
missão principal. É justo afirmar que a demanda pela interoperabilidade dos acervos 
dos diferentes domínios arquivísticos é pautada pela possibilidade de integração dos 
conteúdos  diversos  via  web,  cenário  que  propicia  inovação  no  acesso  e  no 
processamento das informações de patrimônio cultural pela sociedade. A Filosofia da 
Informação (FI) de Luciano Floridi,  ao introduzir o conceito de 'Infosfera',  apresenta  
referência teórica importante para situar e provocar reflexões sobre as novas questões 
do campo. Para Floridi, no momento em que o foco deixa de ser coleções locais, e  
passa a ser uma responsabilidade compartilhada por uma rede de coleções abrigadas 
em repositórios digitais,  as instituições e os profissionais especializados se tornam 
“cuidadores  do  ambiente  semântico”  (Floridi,  2002a).  A  partir  de  um  foco  na 
reconstrução crítica de Richard Fyffe (2015) sobre o papel do especialista em CI na 
perspectiva da Infosfera de Floridi, buscamos identificar como novos conceitos para o 
campo da Ciência da Informação, derivados da FI e da Ética da Informação (EI) de 
Floridi, podem auxiliar a compreensão de transformações radicais em curso no campo 
dos acervos digitalizados de instituições de memória, e sua relação com as questões 
éticas mais amplas no plano da Infosfera.

 1.2. Introdução

O campo da Ciência da Informação está se expandindo de maneira vertiginosa. 
O fato de 90% do volume de dados hoje presente na Internet ter sido produzido nos 
últimos 2 anos1 -- desde 2016 -- indica que vivemos impacto informacional em escala 
descomunal,  que  apresenta  óbvias  dificuldades  de  assimilação.  Tal  fenômeno cria 
situações de descompasso entre a realidade do que acontece na rotina das pessoas, e 
a  maneira  como  funcionam  as  instituições  e  os  marcos  regulatórios.  A  ciência,  
obviamente, é também impactada diretamente pela explosão da informação digital, e 

1In IBM Website: https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=WRL12345USEN Pg 3. Acessado em: 

18/01/2018
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coloca-se  em  questão  sua  capacidade  em  responder  aos  complexos  dilemas 
informacionais da sociedade contemporânea.

Neste contexto, o termo "Instituição de Memória" têm ganhado proeminência 
quando  nos  referimos  a  museus,  bibliotecas,  arquivos,  cinematecas,  centros  de 
documentação  cultural,  e  instituições  similares.  Outra  referência  que  representa  a 
agregação natural do campo na era da cultura digital é o termo "GLAM2 - um acrônimo 
de "galerias, bibliotecas, arquivos e museus", e refere-se a instituições culturais que 
têm o acesso ao conhecimento como missão (Wikipedia).  Com a digitalização de 
seus acervos, as vantagens destas instituições em promover a interoperabilidade entre 
suas  bases,  e  a  necessidade  logística  de  compartilhamento  de  infraestrutura  de 
software e hardware, vêm promovendo a emergência de infraestruturas que permitem 
a operação em ambientes digitais contíguos e até permeáveis — claramente um novo 
ambiente informacional.

Neste capítulo, iremos explorar a Filosofia da Informação (FI) de Luciano Floridi 
como arcabouço teórico para uma Ciência da Informação (CI) contemporânea, com 
foco especial em questões específicas do processo de digitalização dos acervos do 
patrimônio cultural, aqui representado pelo que vamos chamar de mundo GLAM. Em 
nossa  perspectiva  o  conceito  de  “Infosfera”, que  articula  a  construção  teórica  de 
Floridi, descreve de maneira pertinente o novo ambiente informacional e é ponto de 
partida para a nova abordagem. O próprio Floridi foi explícito em sua visão da CI como 
Filosofia  da  Informação  aplicada  (2002a),  e  na  afirmação  de  que  a  Epistemologia 
Social  não  poderia  prover  fundamentos  filosóficos  adequados  para  a  Ciência  da 
Informação. Em sua visão, no momento em que o foco deixa de ser coleções locais, e  
passa a ser uma responsabilidade compartilhada por uma rede de coleções abrigadas 
em repositórios digitais, o profissional especialista se torna um “cuidador do ambiente 
semântico” (stewardship of the semantic environment).

Na perspectiva da FI, a CI é uma disciplina que se ocupa com “documentos, 
seus ciclos de vida e os procedimentos, técnicas e dispositivos pelos quais estes são 
implementados, gerenciados e regulados. A CI aplica os princípios fundamentais e as 
técnicas  gerais  de  FI  para  resolver  problemas  concretos  e  lidar  com  fenômenos 
específicos  e  práticos.  Por  sua  vez,  realiza  pesquisas  empíricas  orientadas  para 
serviços  específicos  (por  exemplo,  conservação,  valorização,  educação,  pesquisa, 
comunicação e cooperação), contribuindo assim para o desenvolvimento da pesquisa 
básica em FI.” (Floridi, 2002a).

Com o intuito de ilustrar como a CI pode iluminar os fenômenos específicos e 
práticos do campo baseada em conceitos originados na FI de Floridi, apresentamos a 
visão  do  especialista  de  CI  como  "cuidador  do  ambiente  semântico",  conforme 
apresentada na reconstrução crítica do conceito de "fundo ontológico" (ontic trust) de 

2In Wikipedia, a Enciclopédia Livre. https://en.wikipedia.org/wiki/GLAM_(industry_sector) Acessado em 18/12/2018
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Floridi realizada por Fyffe (2015). Martens (2017) destaca Fyffe argumentando que "a 
reorientação proposta por Floridi para a fundamentação filosófica da CI (LIS), saindo 
da epistemologia e assumindo uma axiologia (value theory), é especialmente oportuna 
pois mudamos nosso foco de coleções locais para uma responsabilidade mais ampla,  
compartilhada  entre  uma  rede  de  coleções  realizadas  em  repositórios  digitais  e 
impressos distribuídos (Fyffe, 2015, p. 268)". 

Um aspecto  crucial  da  FI  de  Floridi,  que  ao  nosso  ver  atualiza  de  maneira 
radical  a  CI  para  lidar  com a explosão  digital,  é  sua atenção aos  aspectos  éticos  
relacionados  à  informação.  O  movimento  de  alargar  o  escopo  de  sua  Ética  da 
Informação (EI) para torná-la uma macro-ética centrada na informação (Floridi, 2013),  
gerou o que é considerado uma de suas mais controvertidas afirmações: a de que 
todas as entidades informacionais na infosfera possuem um valor intrínseco. Para Ess 
(2009) a FI de Floridi, inspirada pela prevalência e significado das tecnologias digitais,  
constitui uma virada radical em relação a toda uma base filosófica anterior ao declarar 
que tudo é fundamentalmente informação.

Por  fim,  cabe  avaliar  uma  vantagem  crucial  da  Filosofia  da  Informação  de 
Floridi  como framework para a Ciência da Informação,  com reverberação direta no 
processo de digitalização de acervos de bibliotecas, arquivos e museus. O universo 
GLAM (Galerias,  Bibliotecas,  Arquivos  e  Museus)  abriga  conteúdos  muito  além do 
sempre  destacado  conhecimento  técnico  científico,  e  a  ênfase  colocada  nesta 
dimensão dos documentos pela corrente Ciência da Informação tende a esconder este 
fato.  O  modelo  informacional  de  Floridi  para  conteúdo  semântico  se  adequa  de 
maneira  criativa  ao  tratamento  de  ‘ficção’,  ou  seja,  o  rico  imaginário  que  provê  a 
maioria  dos  conteúdos  de  patrimônio  cultural,  empregando  níveis  apropriados  de 
abstração para cada tema, e sem cair em relativismo.

 1.3. GLAM, e a 'Infosfera' de Floridi

Luciano Floridi, com a sua Filosofia da Informação, nos convoca a refletir sobre 
as novas questões práticas, conceituais e éticas apresentadas por este ambiente novo 
e  totalmente  digital.  Ao  enxergar  a  Ciência  da  Informação  (CI)  como  a  aplicação 
prática  da FI,  Floridi  afirma a  necessidade de uma nova e  robusta  análise teórica, 
capaz  de  desenvolver  os  fundamentos  conceituais  que  irão  capacitar  o  campo  a 
responder e contribuir efetivamente com este novo momento da sociedade.

Floridi (1999b) afirma que:

"A descrição e o controle computadorizados do ambiente físico, juntamente 
com  a  construção  digital  de  um  mundo  sintético,  estão,  finalmente, 
interligados  com  uma  quarta  área  de  aplicação,  representada  pela 

 



transformação  do  macrocosmo  enciclopédico  de  dados,  informações, 
idéias,  conhecimento,  crenças,  experiências  codificadas,  memórias, 
imagens, interpretações artísticas e outras criações mentais, em uma área 
de  informação  global.  A  infosfera  é  todo  o  sistema  de  serviços  e 
documentos,  codificados  em  qualquer  mídia  semiótica  e  física,  cujos 
conteúdos incluem qualquer tipo de dados, informações e conhecimento. . . 
sem limitações em tamanho, tipologia ou estrutura lógica. Por isso, ele varia 
de  textos  alfanuméricos  (ou  seja,  textos,  incluindo  letras,  números  e 
símbolos diacríticos) e produtos multimídia para dados estatísticos, desde 
filmes e hipertextos até bancos de texto inteiros e coleções de imagens, 
desde fórmulas matemáticas a sons e videoclipes." (p.8)

Algumas iniciativas pioneiras como o Internet Archive3, e outras mais recentes 
como  a Europeana4, a Biblioteca Pública Digital da América (DPLA)5, além do Trove6 e 
do DigitalNZ7,  vem demonstrando os méritos de uma estratégia mais global e mais 
duradoura  voltada  para  uma  Infosfera  global.  Nestas  iniciativas  percebe-se  que  a 
ênfase do profissional  da  Ciência  da Informação se desloca das preocupações de 
gestão  dos  acervos  e  usuários  locais  para  a  responsabilidade  compartilhada  por 
coleções mais expansivas, "embora certamente este não seja um caminho inevitável" 
(Martens, 2017).

Uma amostra representativa das dimensões normativas atuais das práticas do 
universo  GLAM  pode  ser  vista  através  da  lente  de  três  grandes  associações 
profissionais do patrimônio cultural nos Estados Unidos (Martens, 2017): a Associação 
Americana de Bibliotecas (ALA),  a Sociedade de Arquivistas Americanos (SAA) e a 
Aliança  Americana  de  Museus  (AAM).  Por  exemplo,  a  declaração  "Valores  Chave" 
(Core  Values)  da  Associação  Americana  de  Bibliotecas  articula  as  convicções 
profissionais  em "acesso,  confidencialidade  /  privacidade,  democracia,  diversidade, 
educação e aprendizagem ao longo da vida, liberdade intelectual,  preservação, bem 
público,  profissionalismo,  serviço e  responsabilidade social"8.  Da mesma forma,  os 
objetivos  profissionais  declarados  da  Sociedade  de  Arquivistas  Americanos  são 
"selecionar,  preservar  e  disponibilizar  registros  históricos  e  documentais  de  valor 
duradouro"9.  Outras  declarações  específicas  para  as  coleções  indicam  que  os 
arquivistas  devem  preservar  e  proteger  a  autenticidade  dos  registros  em  suas 
explorações, documentando sua criação e uso em formatos impressos e eletrônicos,  

3http://archive.org/   

4http://www.europeana.eu/   

5http://dp.la/   

6http://trove.nla.gov.au/   

7http://digitalnz.org/   

8In ALA Website: http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/statementspols/corevalues. Acessado em: 18/01/2018

9In SAA Website: http://www2.archivists.org/statements/saa-core-values-statement-and-code-of-ethics Acessado em: 

18/01/2018
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para preservar  a  integridade intelectual  e  física  desses registros,  promover  acesso 
aberto  e  equitativo  de  acordo  com os  requisitos  legais,  sensibilidades  culturais  e 
políticas institucionais  e  para  proteger  os  direitos  de privacidade dos doadores  de 
documentos, assuntos e usuários conforme necessário.

Por sua vez, o Código de Ética da Aliança Americana de Museus afirma que o 
caráter distintivo da ética do museu deriva da apropriação, cuidado e uso de objetos,  
espécimes e coleções vivas que representam a riqueza comum natural e cultural do 
mundo para a confiança pública (public trust). Este sistema de valor para coleções traz 
consigo presunções particulares de propriedade ética e legal, prioridades de proteção 
e permanência,  cuidados adequados e custódia,  documentação e responsabilidade 
adequadas, adequação de acessibilidade e responsabilidade na aquisição, empréstimo 
e disposição10.  Embora essas três abordagens normativas possam enfatizar valores 
particulares em diferentes graus, vistas em conjunto representam as várias facetas do 
que  Osburn  chama  de  "curadoria  da  transcrição  social"  (stewardship  of  the  social  
transcript) (2009, pp. 228-229), e contemplam de maneira privilegiada a perspectiva 
dos acervos impressos. Fyffe aponta a falta de qualquer consideração explícita acerca 
do tempo, além da menção geral  de "preservação" em certos contextos,  e também 
qualquer consideração explícita de valor além das menções de "duradoura" e "riqueza 
comum".

Outra  abordagem  que  consideramos  relevante  para  este  capítulo  é  a  do 
programa “Memória do Mundo” (Memory of the World - MoW) da UNESCO, criado para 
a preservação do patrimônio  documental  (documentary heritage)  em 1993 – antes 
portanto do aparecimento da Internet como fenômeno cultural. O programa alavancou 
uma reflexão global sobre o papel das instituições de memória, e constituiu a primeira 
abordagem  em  nível  internacional  propondo  um  modelo  agregador  que  busca 
selecionar conteúdos em domínios de bibliotecas, arquivos e museus com base em 
critérios  específicos.  Em termos  técnicos,  começa  a  incorporar  a  digitalização  de 
conteúdos  em  CD-ROM,  o  que  provoca  naquele  momento  as  primeiras  reflexões 
acerca  das  peculiaridades  da  mídia  digital.  A  novidade  era  que  apesar  de  ser 
importante a preservação do suporte, ou seja, do CD-ROM, a posse deste não garantia 
o acesso ao conteúdo registrado, sendo necessário também a máquina capaz de “ler” 
o CD-ROM. Ou como diria Floridi,  "tire o software e o computador será apenas um 
pedaço inútil de plástico, silício e metal".

Na época de criação do Programa MoW, um documento era definido como a 
unidade  entre  um  conteúdo  informativo  e  o  suporte  ou  meio  físico  no  qual  a 
informação residia, sendo ambos considerados igualmente significativos como fontes 
potenciais de memória. O valor de um documento não se limitava ao seu conteúdo,  

10In AAM Website: http://www.aam-us.org/resources/ethics-standards-and-best-practices/code-of-ethics Acessado em: 
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mas  também  podia  ser  anexado  ao  suporte  físico  por  seus  valores  estéticos, 
históricos,  científicos,  associativos  ou  outros  (MoW,  1995).  No  entanto,  essa 
conceituação muda no caso de documentos digitais – e retrospectivamente no caso 
de todos os documentos legíveis por máquina. Portanto, em um primeiro momento, o 
programa  iniciou  um  processo  de  digitalização  com  atenção  principalmente  ao 
conteúdo (UNESCO, 2011). Como explicado em um dos principais documentos para a 
implementação  do  MoW,  no  caso  de  documentos  digitais,  “o  suporte,  embora 
necessário para conter fisicamente a informação, é de menor importância, e muitas 
vezes não tem importância no contexto da Memória do Mundo”.

Neste  cenário,  preservar  os  aspectos interativos e  dinâmicos do patrimônio 
documental  digital  não é  tarefa  trivial,  uma vez  que em sua formulação original  o 
programa  MoW  lida  apenas  com  objetos  estáticos  e  finitos.  No  entanto,  se  os 
documentos digitais de hoje são caracterizados por interatividade e dinamismo que 
acontecem em um espaço além dos muros das próprias instituições de memória, de 
que  outra  forma  os  documentos  digitais  podem  se  tornar  parte  do  MoW,  se  não 
também assumindo esses aspectos dos documentos digitais? Só recentemente as 
diretivas do programa foram atualizadas na perspectiva do impacto digital. Ao definir 
preservação no âmbito digital, a UNESCO utilizou uma adaptação da definição básica 
da American Library Association (2007). A nova versão da Recomendação (UNESCO, 
2015) para implementação do Programa informa que “no mundo digital, a preservação 
pode  constituir  uma  combinação  de  políticas,  estratégias  e  ações  para  garantir  o 
acesso  a  conteúdos  reformatados  e  nascidos  digitais,  independentemente  dos 
desafios colocados por  falha da mídia  e  pela  mudança tecnológica.  O objetivo  da 
preservação digital  é a renderização precisa de conteúdo autenticado ao longo do 
tempo”.

Uma última experiência deve ser mencionada, e talvez a de maior impacto na 
infosfera pelo seu sucesso enquanto ação colaborativa desenvolvida na rede, e por sua 
escala global — único entre os 5 portais de maior acesso na internet global constituído  
por empresa sem fins comerciais. Trata-se da Fundação Wikimedia11, que gerencia a 
Wikipedia12,  enciclopédia  desenvolvida  em  modelo  “crowdsourcing”,  ativa  em  282 
idiomas, e que conta com dezenas de milhares de editores e dezenas de milhões de 
artigos.  A  missão13 do  Movimento  Wikimedia  (que  inclui  Wikipedia,  capítulos  da 

11https://www.wikimedia.org/  

12https://www.wikipedia.org/  

13Missão: “A Wikimedia é um movimento global cuja missão é levar conteúdo educacional gratuito para o mundo. 
Através de vários projetos, incluindo a Wikipedia e Wikimedia Commons, a Wikimedia se esforça para criar um mundo 
em que cada ser humano possa compartilhar livremente a soma de todo o conhecimento”. (Cummings, 2016)
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Wikimedia14 e  organizações  temáticas  em  todo  o  mundo,  Wikimedia  Commons15, 
Wikidata16, GLAM-Wiki17 e Wikisource18) está em direta sintonia com a de bibliotecas, 
arquivos e museus. Oportunidades de colaboração do movimento com as instituições 
de  memória  oferecem  uma  gama  de  resultados  que  podem  beneficiar  bibliotecas 
acadêmicas e  de  pesquisa,  incluindo  crowdsourcing,  envolvimento  da  comunidade, 
modelos rápidos para publicação on-line, designações de escrita de alunos definidas 
na Wikipedia e envolvimento com comunidades de aprendizagem.

O projeto The Wikipedia Library (TWL), por exemplo, se concentra em melhorar 
o papel da Wikipédia no ecossistema de pesquisa. A iniciativa teve início com a ideia 
de  ajudar  os  editores  voluntários  da  Wikipédia  a  acessar  fontes  confiáveis  para 
qualificar os verbetes e, desde então, expandiu-se para oferecer suporte a outros tipos 
de acesso à  referências  e  engajamento público.  Como parte desta missão,  o TWL 
ajuda os profissionais da CI a compartilhar suas coleções com o público e se envolver 
com a Wikipédia e demais projetos Wikimedia. A Biblioteca da Wikipédia é financiada 
pela  Fundação Wikimedia,  e  parece realizar  a  visão floridiana da Infosfera  como a 
“transformação  do  macrocosmo  enciclopédico  de  dados,  informações,  idéias, 
conhecimento, crenças, experiências codificadas, memórias, imagens, interpretações 
artísticas e outras criações mentais, em uma área de informação global”.

Um desenvolvimento mais recente da Fundação Wikimedia, que envolve novas 
utilizações do serviço Wikidata, têm chamado a atenção dos especialistas em dados 
abertos  vinculados  (Linked  Open  Data-LOD19).  Criar  e  usar  LOD  em  bibliotecas  e 
projetos  GLAM  tem  sido  historicamente  associado  a  um  alto  nível  de  requisitos 
técnicos e institucionais – selecionar e manter as chamadas triple-stores, manter e 
operar motores SPARQL, gerenciar plataformas de indexação e outros serviços não 
triviais  para  instituições de memória.  O Wikidata,  lançado em 2012 pela Fundação 
Wikimedia para cumprir  a  função de repositório de dados estruturados (legível  por 
máquinas)  para  todos  os  projetos  do  Movimento,  é  uma  plataforma  que  oferece 
serviços  gratuitamente.  Hoje,  o  Wikidata  é  uma  plataforma  pronta  para  qualquer 

14Capítulos da Wikimedia são organizações independentes fundadas para apoiar e promover os projetos da 

Wikimedia numa região geográfica específica (na maioria dos casos, um país). Assim como a Fundação Wikimedia, 
eles visam “empoderar e se relacionar com pessoas ao redor do mundo para coletar e desenvolver conteúdos 
educacionais sob uma licença livre, ou sob domínio público, e disseminá-los efetivamente e globalmente”

15https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page  

16https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page  

17https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM  

18https://en.wikisource.org/wiki/Main_Page  

19O conceito de linked data (dados ligados entre si) representa um conjunto de práticas introduzidas por Tim Berners-

Lee, com função de publicar e estruturar dados na Web. O maior exemplo de utilização de linked data é o projeto LOD 
(Linked Open Data), que é uma comunidade com objetivo de lançar datasets (conjunto de dados), gerando assim uma 
nuvem de dados de maneira a mantê-los estruturados, mesmo estando espalhados pela web.
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pessoa ou organização que queira  criar,  publicar  e  usar  LOD,  incluindo bibliotecas,  
arquivos, museus e demais instituições de cultura.

Em  seu  documento  de  discussão  da  IFLA20 de  2016,  Bartholomei  et  al 
indicaram que “o potencial do Wikidata para agregar dados vinculados e autoridades 
de  dados  vinculadas  em  todas  as  línguas  do  mundo,  além  de  integrar  muitas 
ontologias  e  taxonomias  diferentes,  reúnem  um  enorme  potencial  para  apoiar 
pesquisadores em todo o mundo”. A plataforma é cada vez mais importante como um 
recurso genérico de LOD, funcionando como “hub” de integração do campo, e a partir 
de fevereiro de 2018 o Wikidata passou a oferecer links para dados externos com mais  
de 2.500 identificadores. Como projeto internacional, multilíngue e baseado em uma 
crescente comunidade de especialistas colaboradores, o Wikidata é uma opção prática 
para uso por bibliotecas. Seu compromisso com o acesso aberto determina que todas 
as contribuições sejam licenciadas sob a licença Creative Commons CC0 “No rights  
reserved”, o que permite que o conteúdo (49 milhões de itens a partir de fevereiro de 
2018) seja usado em qualquer projeto sem os requisitos complicados de atribuição de 
outras  licenças  de  dados  abertos,  e  garante  que  todas  as  contribuições  para  o 
repositório ampliem o universo de dados disponíveis gratuitamente.

É  no  contexto  apresentado  acima,  onde  os  profissionais  de  bibliotecas, 
arquivos e museus passam a desempenhar papéis de interligação de suas coleções 
locais com os demais acervos em rede, que vislumbramos o conceito de ‘curador’ ou 
'cuidador' (stewardship) desenhado por Floridi. Ao projetar o papel do profissional da 
Ciência da Informação no 'ambiente semântico' do mundo GLAM, Floridi transcende as 
formulações anteriores; e ao fundamentar a sua EI na afirmação de que a informação, 
em qualquer  nível,  analógico ou digital,  merece algum nível  de respeito  e  também 
proteção,  entende por bem estabelecer que  o próprio mundo é,  agora,  a Infosfera. 
Nosso dever como agentes morais na infosfera – ou,  nos termos de Floridi,  como 
organismos de informação ou "inforgs"  que possuem uma natureza especial  como 
"estruturas estruturantes" autoconscientes e auto-determinantes (Floridi, 2010, p. 279-
280) – é contribuir  para o crescimento da infosfera,  evitar a destruição de objetos 
informacionais e de qualquer processo, ação ou evento que afete negativamente toda 
a infosfera. A abrangente questão formulada pela Ética da Informação de Floridi é: "O 
que  é  bom  para  uma  entidade  informacional  e  a  infosfera  em  geral?"  Em vez  da 
questão  ética  tradicional  sobre  "o  que  é  bom para  um ser  humano individual  e  a 
humanidade em geral?"

Do ponto de vista da Ética da Informação (EI),  o discurso ético agora se 
refere à  informação como tal;  isto é,  não apenas todas as  pessoas,  seu 
cultivo, bem-estar e interações sociais, e não apenas animais, plantas e sua 
própria vida natural, mas também tudo o que existe, desde pinturas e livros 
até estrelas e pedras; qualquer coisa que possa ou exista, como as gerações 

20Federação Internacional das Associações e Instituições de Bibliotecas - The International Federation of Library 
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futuras; e qualquer coisa que não fosse mais, como nossos antepassados. 
Ao contrário  de outras  éticas não padronizadas,  a EI  é  mais imparcial  e 
universal - ou pode-se dizer menos tendenciosa - porque traz uma conclusão 
ulterior do processo de ampliar o conceito do que pode contar como um 
centro  de reivindicações morais,  que agora inclui  todas as instâncias de 
informações independentemente de estarem fisicamente implementadas ou 
não. Essa abordagem abrangente é tornada possível pelo fato de que a EI 
adota os 'Níveis de Abstração' (NdA), nos quais o Ser e a Infosfera são co-
referenciais (Floridi 2013, p. 65).

 1.4. Ontologias e 'Níveis de Abstração' (NdA)

A Ética da Informação (EI) derivada da Filosofia da Informação (FI) de Floridi  
apresenta ainda outro elemento conceitual  crucial para a abordagem da Ciência da 
Informação no campo do patrimônio cultural, com reverberação direta e imediata no 
processo de digitalização de acervos de bibliotecas,  arquivos e  museus.  O mundo 
GLAM abriga  conteúdos  que vão  muito  além do  sempre  destacado conhecimento 
técnico científico, e a ênfase colocada nesta dimensão dos documentos pela corrente 
Ciência  da Informação tende a  esconder  este  fato.  A  arquitetura  informacional  de 
Floridi  para  conteúdo  semântico  se  adequa  de  maneira  criativa  ao  tratamento  de 
informação ‘ficcional’, ou seja, o rico imaginário que provê a maioria dos conteúdos de 
patrimônio cultural. A estratégia é empregar Níveis de Abstração (NdA) apropriados 
para cada tema, contexto e local, evitando assim cair em relativismo.

Segundo  Gonzales  (2013),  "o  conceito  que  dá ancoragem  epistêmica  ao  
método de abstração de Floridi, evidenciando um ponto crucial de suas teorias, é o de 
modelização (Floridi,  2011b,  p.  68-69).  Os  NdA  constituem,  por  meio  de  modelos, 
redes de observáveis (Floridi, 2011b, p. 72), ancoradas em compromissos ontológicos, 
antes de constituir redes de conceitos que pudessem demandar justificação por meio 
de  compromissos  epistêmicos.  Floridi  insiste  em  rejeitar  as  abordagens  da 
representação  e  da  interpretação  (ver,  por  exemplo,  Floridi,  2012b,  p.30)  para  o 
entendimento  da  informação  semântica,  utilizando-se  dos  NdA  para  pensar  na 
modelização como o vínculo possível entre o real e os processos de semantização, 
que são finalmente processos de construção. Lembremos que o agente dos processos 
de semantização é um  designer e não um sujeito epistêmico ligado ao mundo pela 
representação."

Para  Martens  (2017),  os  NdA  de  Floridi  constituem  uma  abordagem 
"arquitetônica" para todos os conteúdos semânticos (Floridi 2011, p.182-208) e "uma 
ética arquitetônica" especificamente destinada aos criadores, designers e usuários da 
infosfera (Fyffe 2015, p. 302). Podemos dizer que esta perspectiva se assemelha às 
práticas ontológicas de classificação e indexação de bibliotecários para comunidades 

 



de usuários: práticas que, como observa Fyffe, são normativas no aspecto semântico, 
e não no aspecto epistemológico. 

"A biblioteconomia é fundamentalmente preocupada com a manutenção e o 
aprimoramento dos ambientes informacionais  ao longo do tempo.  Esses 
ambientes  incluem  informações  sobre  objetos  informacionais,  os 
metadados que descrevem esses objetos e suas origens, e também sobre o 
comportamento dos usuários da biblioteca. A integridade desses ambientes 
possibilita os projetos epistêmicos desses usuários, mas a biblioteconomia 
não é, por si, epistemológica." (p. 283)

Nessa perspectiva, é fácil constatar que a visão de Floridi para o especialista de 
CI  como  'cuidador  do  ambiente  semântico'  oferece  um  quadro  promissor  para  a 
compreensão desse tipo de normatividade,  agora pensado no âmbito  da Infosfera. 
Fyffe conclui: "De fato, os argumentos de Floridi apontam para uma continuidade da 
construção semântica que começa com o surgimento da linguagem, da escrita e de 
outros  artefatos  cognitivos  e  engloba  a  comunicação  moderna  e  as  tecnologias 
computacionais"  (p.  282).  Essa  maior  abrangência  também  é  representada  pela 
importância emergente do movimento GLAM discutido anteriormente, que é inclusivo 
de  comunidades  culturais  bem  mais  amplas.  Fyffe  escreve:  "Compreender  a 
biblioteconomia como uma ação permanente de manutenção do ambiente semântico,  
portanto, não significa privilegiar a informação em detrimento dos usuários, mas sim 
desenvolver  uma visão holística e ecológica das interações entre os conhecedores 
(incluindo usuários de bibliotecas ou seus patronos) e seu ambiente semântico" (p.  
281). Ele demonstra que a FI se conecta com uma atuação que vai além da "instrução 
bibliográfica"  da  biblioteca tradicional  para  iniciativas  contemporâneas  focadas em 
"formação / capacitação em informação" para os conhecedores / usuarios, esforços 
que se tornam cada vez mais contextuais e envolvem uma variedade crescente de 
objetos informacionais dentro e fora de coleções locais / individuais.

Em  outra  perspectiva,  com  a  introdução  do  neologismo  "re-ontologização", 
Floridi (2007) levanta uma crítica original ao impacto futuro do avanço das TICs na 
sociedade, discutindo riscos inerentes à "exclusão digital"21. O termo traz claramente 
conotações relacionadas aos usos distintivos da ontologia, tanto na filosofia analítica 
quanto na engenharia de software. Floridi (2001) afirma que as tecnologias digitais de 
informação e  comunicação estão reontologizando a própria  natureza,  por  um lado 
tornando-a "sem fricção" através da transição de dados analógicos para dados digitais 
ontologizados, e por outro incluindo todo o mundo natural em um crescente espaço 
digital -- a infosfera. Ele adverte que esta re-ontologização terá sérias conseqüências 
sociais,  já  que  o  fenômeno  da  desigualdade  digital  acontecerá  não  apenas  entre 

21Exclusão digital: a desigualdade digital é um conceito que diz respeito às extensas camadas das sociedades que 

ficaram à margem do fenômeno da sociedade da informação e da expansão das redes digitais. in Wikipedia 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_digital 
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aqueles que têm ou não acesso, mas também entre aqueles que podem impactar e  
aqueles  que  só  podem  ser  impactados  pelos  resultados  deste  novo  arranjo.  Sua 
preocupação é maior devido à consciência de que são precisamente as sociedades 
hiper dependentes da tecnologia, aquelas que provocaram a revolução da informação, 
as que parecem ser menos capazes de lidar com seu impacto ético. Na leitura de  
Martens (2015), Floridi afirma que serão as culturas pré ou não-industriais, aquelas que 
conseguiram manter uma abordagem não materialista e não consumista do mundo, 
que se manterão "espirituais" o suficiente para perceber tanto em realidades físicas 
quanto imateriais algo intrinsecamente digno de respeito, simplesmente como forma 
de existência. Nesta perspectiva, a ética ambiental da infosfera deve ser construída, 
considerando também as necessidades daqueles que lhe são "estranhos". (p.4)

 1.5. O "fundo ontológico" (ontic trust) de Floridi

Um conceito fundamental  para a Ética da Informação (EI)  de Floridi  é o de 
“fundo  ontológico“,  que  ele  promove  como  uma  perspectiva  alternativa  para  a 
perspectiva dualista moderna que ele chama “abismo ontológico“, o qual vê todas as 
entidades não-humanas principalmente em termos de sua potencial utilidade para fins 
humanos.  Fyffe argumenta que, para tornar a EI de Floridi viável e valiosa como guia  
para a prática de CI, deve ser possível demonstrar que a preservação de informações a 
longo prazo e  o  aumento do acesso devem ser  preferidos em relação à  perda ou 
restrição. Ao promover sua noção de "objetos informacionais" como tendo um valor 
intrínseco e não meramente instrumental,  Floridi  amplia nosso ponto de vista ético 
muito além da coleção local e sua comunidade de usuários, que servem como pontos 
de referência normativos para as práticas atuais em CI.

Este  "fundo  ontológico"  baseia-se  nos  bens  ou  "corpus"  representados  pelo 
mundo, incluindo todos os agentes e pacientes (a infosfera), sendo os doadores todas 
as  gerações  passadas  e  atuais,  os  curadores  sendo  todos  os  agentes  individuais 
atuais e os beneficiários sendo todos agentes e pacientes individuais atuais e futuros. 
Floridi  explica  que esse “fundo”  é semelhante a um contrato social  que engloba o 
mundo  inteiro,  e  que  todas  as  partes  neste  contrato,  simplesmente  com  o  seu 
surgimento,  estão vinculadas a tudo o que já é,  tanto de forma involuntária quanto  
inescapável. Ele observa que esta inclusão das diversas partes deve ser feita de forma 
carinhosa,  porque "a participação na realidade por qualquer entidade,  incluindo um 
agente - ou seja, o fato de que qualquer entidade ser uma expressão do que existe - 
fornece  um  direito  de  existência  e  um  convite  ao  respeito  e  ao  cuidado  com  os 
demais" (Floridi 2013, p. 302].

Para  ilustrar  melhor  o  contexto,  Fyffe  apresenta  um  exemplo  de  como  os 
'objetos informacionais' de Floridi podem fundamentar uma teoria ética para a CI, e 

 



nos recorda da observação de Hacking de que: "quando os filósofos. . . querem afirmar 
que algo é real, eles recorrem às pedras" (1999, p. 204:).

"Quando  um  pedregulho  específico  da  região  de  Olduvai  Gorge22 é 
examinado em um museu, pode presumivelmente fornecer evidências em 
termos de sua origem, sua geologia,  sua proveniência,  sua história como 
mostrado pelos impactos naturais ou não naturais, sua superfície ou sua 
configuração interior, ou os objetos anexos com os quais foi encontrado. No 
entanto,  não  existem  considerações  éticas  que  acompanham  a  sua 
apresentação ou preservação. Mesmo que uma nova descoberta fosse feita 
de  um  presumível  kit  de  ferramentas  de  pedras  do  chamado  "último 
ancestral  comum"  entre  o  chimpanzé  e  as  linhas  de  hominídeos  há 
aproximadamente 6 a 7 milhões de anos (o que seria uma informação nova 
extremamente relevante), não existe um tal imperativo além da competência 
de um cientista do campo em particular, ou o de um curador da coleção em 
questão  (no  Smithsonian  ou  no  British  Museum),  possa  considerar 
apropriado. Isso é especialmente preocupante, pois há muitas instâncias em 
que  uma  interpretação  de  evidência  original  é  incorreta,  e  acaba  sendo 
substituída ou permanece ambígua. A evidência documental, por definição, 
é  evidência de algo:  um documento que já não é evidência já  não é um 
documento e  pode  ser  desconsiderado ou mesmo descartado  durante  o 
chamado "ciclo de vida da informação", como parte das rotinas de ordem 
prática  do  profissional  de  CI.  Day  observa  que  essa  visão 
predominantemente orientada para o presente da informação, obviamente 
utilitária, 'fecha o passado, o presente e o futuro para outras formas de nos 
tornarmos informados que podem não ser vistas como informações' (Day 
2014, p. 44) -- pelo menos em nossa perspectiva atual." (Martens, 2017)

Em contraposição a este cenário, a perspectiva de FI de Floridi oferece um nível 
mínimo de respeito mesmo para uma rocha que, por exemplo, apresenta evidências de 
contato hominídeo ao invés de contato humano (Lewis & Harmand, 2016). O objeto 
informacional também merece consideração por seus outros atributos informativos, 

22"O "objeto informacional"  mais  antigo na seção de Origens Humanas do Smithsonian Institute é um seixo de 

tamanho de punho com uma única borda irregular, que foi identificada como uma ferramenta pré-histórica conhecida 
como o "machado" (chopper) de Oldowan. O termo "machado" é usado para se referir a um artefato de cascalho no 
qual  várias  lascas foram retiradas de um lado para formar  uma borda afiada para corte.  Este objeto particular  é  
chamado de "Oldowan" porque é do desfiladeiro Olduvai na África, e é presumido ter sido feito por um hominídeo que  
precedeu o Homo sapiens há aproximadamente 1,8 milhão de anos atrás (Martens, 2017). O British Museum  também 
possui um objeto semelhante que é identificado como "um dos objetos mais antigos" em sua coleção. E, ainda assim,  
claramente esses "machados" também são rochas: é presumivelmente o elemento "design" dos hominídeos que torna 
essas rochas particulares de especial importância. Outros, até mesmo "machados" mais antigos, já foram identificados 
em Gona, na Etiópia, e se situam entre 2,5 e 2,6 milhões de anos atrás, e no site Lomekwi 3 em Turkana Ocidental, no 
Quênia,  há  aproximadamente  3,3  milhões  de anos  (Lewis  &  Harmand,  2016)  .  Essas  proto-ferramentas  foram o 
principal  meio  de  aumentar  as  capacidades  tecnológicas  dos  primatas  e,  provavelmente,  avançar  as  habilidades 
cognitivas dos primatas por milhões de anos; nenhuma outra ferramenta conhecida tem sido tão dominante por quase 
tanto tempo.  Nossa própria abordagem "instrumental"  adotada para ser  no mundo certamente está fundamentada 
nesta história.

 



que podem coexistir em diferentes NdA, de acordo com a FI. Isso também permite 
reconhecer  que  futuras  investigações,  diferentes  interpretações  ou  novos  agentes 
podem  surgir  como  importantes  a  qualquer  momento.  Em  última  instância,  a  EI 
fornece uma lógica de respeito além do valor utilitário instrumental  atual  para tais 
objetos informacionais em risco.

Floridi citou uma estimativa de um bilhão de anos para a existência contínua da 
vida na Terra antes de um inevitável aumento da temperatura solar torná-lo inabitável 
(Floridi 2103, p. 3). Martens (2017) destaca Koehler (2015, p. 242) citando o escritor de 
ficção científica Isaac Asimov na observação de que "tudo se desintegra ao longo do 
tempo e acaba se dissolvendo no 'barulho do fundo' (background noise)", e acrescenta: 
"O  bibliotecário  tem um mandato cultural  para  conservar  memórias  e  informações 
desse processo de desintegração. Se qualquer objeto informacional puder 'provar' a  
importância  de  um 'fundo  ontológico'  que  mereça  nossos  cuidados,  ou  pudermos 
identificar  a  presença  de  um  'véu  de  ignorância'  em  atuação  tanto  sobre  os 
'organismos  informacionais'  (inforgs)  quanto  sobre  os  'objetos  informacionais'  que 
mereça nossa atenção, podem ser estas as rochas nas quais fundamentamos nossa 
argumentação."

Ao apresentar as potencialidades e possíveis problemas para a CI na âmbito da 
Filosofia  da  informação  de  Floridi,  Martens  (2017)  sugere  que  "a  CI  pode  ser  tão 
importante  para  a  FI  como  a  FI  é  para  a  CI",  na  perspectiva  de  aprofundar  a 
compreensão  mútua  sobre  ontologias  informacionais,  sobre  as  dinâmicas  dos 
domínios informacionais,  e  a  variedade de relações dinâmicas entre  organismos e 
objetos informacionais. O autor destaca a importância de se conhecer o trabalho de 
Floridi diretamente em seus livros, para uma apreciação e entendimento superiores de 
sua construção teórica. Dessa forma será possível avaliar se a Filosofia da Informação 
oferece novas energias e sinergias para a pesquisa em Ciência da Informação, assim 
como  o  que  pode  ser  considerado  a  inspiração  poética  para  uma  prática 
contemporânea.

"No  tecido  informacional  que  denominamos  Ser  (Being),  existem  alguns  nós 
especiais.  .  .  .  esses  nós são  estruturas  informativas,  como todos  os  outros  nós, 
pacotes encapsulados de diferenças,  relações e processos,  que contribuem para o 
valor e a riqueza do todo. Sua natureza especial não está no que eles são – em sua 
física e bioquímica, para usar um nível diferente de abstração – , mas no que eles 
podem  fazer,  pois  são  estruturas  estruturantes  (structuring  structures),  a  melhor 
defesa contra a entropia / o mal. Eles são os loci onde o fluxo de informação atinge 
sua maturidade e torna-se consciente de si  mesmo, capaz de autodeterminação e 
capaz de se desacoplar do resto do tecido e assim refletir sobre sua própria natureza 
e  status,  passando  assim  de  uma  evolução  Darwiniana,  física,  para  um 
desenvolvimento  mental  Lamarckiano  (desenvolvemos  nossa  mente  muito  mais 
rápido do que nossos corpos). Tais nós, você e eu incluídos, têm um destino pouco 
claro. Eles podem esperar que sua luta moral contra a entropia seja realmente apenas 
um pequeno episódio em um plano divino. Se assim for, isso só pode ser motivo de 

 



alegria.  Ou eles  podem temer que tal  luta  seja,  infelizmente,  apenas um esforço 
titânico em um universo infrutífero e solitário,  uma fina linha vermelha contra o 
vandalismo do tempo, cujo fracasso pode ser adiado e atenuado, mas não evitado. Se 
assim for, isso ainda deve ser motivo de algum modesto regozijo, pois eles terão 
ajudado  a  realidade  a  morrer  de  uma  morte  mais  graciosa.  Esses  nós  são  os  
cuidadores do Ser. Eles podem fazer o que quiserem, desde que sejam cuidadosos." 
(Floridi, 2010, pp. 279-280)

 1.6. Revisitando a Ciência da Informação: uma proposta 
operacional para os cuidadores do ambiente semântico

Ao  longo  deste  capítulo,  nos  referimos  a  essa  nova  responsabilidade 
compartilhada e mesmo, em alguns momentos, a uma responsabilidade mais ampla 
que a perspectiva inovadora da FI de Floridi contempla. Indicamos que tal perspectiva 
leva à constituição de um comum, e implica em uma atitude de cuidado a qual se  
alinham sujeitos  epistemológicos  aqui  designados  como  “cuidadores  do  ambiente 
semântico”.  Dissemos  que  tais  atores  constituem  grupos  de  profissionais 
especializados que produzem em rede para além dos limites de sua ação nas coleções 
locais que se organizaram no âmbito das instituições de memória.  O ponto que se 
destaca  é  a  abertura  às  novas  relações  profissionais  que  passam  a  se  tornar  o 
cotidiano operativo desse novo curador / cuidador,  quando este se coloca em rede e 
pronto para o exercício da ativação e produção de redes semânticas com seus pares. 
Cabe portanto indagar, para encaminhar a finalização dessa reflexão, que elementos 
estruturam essa nova atuação profissional, e o que de fato se coloca em ambiente de 
rede para a constituição deste renovado fazer científico da Ciência da Informação.

A  CI,  ao  longo  de  seu  processo  de  constituição  e  amadurecimento  como 
ciência,  tem  passado  por  diferentes  paradigmas  e  gradativamente  ampliado  sua 
capacidade de compreender os fenômenos que a constituem, numa perspectiva onde 
se destaca cada vez mais a ação humana no acontecimento informacional.

"Mas o movimento realizado pela ciência da informação, em todas as 
direções  (sua  manifestação  em  outros  contextos,  as  tentativas  de 
caracterização e o desenvolvimento de subáreas ou correntes teóricas), foi 
justamente o de superação dos limites do modelo positivista, em direção a 
outras formas de entendimento do fenômeno informacional que passaram a 
considerar,  gradualmente,  as  dimensões  cognitivas,  históricas, 
hermenêuticas e pragmáticas envolvidas na definição de algo como sendo 
informação.  (...)  é  possível  perceber  que  informação  foi  entendida,  na 
ciência  da  informação,  inicialmente  como  sinônimo  de  documento  (o 
conhecimento humano registrado); depois, como o ‘conteúdo objetivo’ dos 
documentos (aquilo que pode migrar  de um suporte físico para outro);  a 
seguir, como um produto da interação entre dados e conhecimento; e, por 

 



fim,  em  anos  mais  recentes,  como  algo  diretamente  ligado  às  ações 
humanas e inserido em determinado contexto." (ARAÚJO, 2014, pag. 164). 

É possível compreender, a partir dessa abordagem do conceito de informação, 
que a ação técnica desse profissional também muda com o tempo e se recoloca em 
outros termos. Ao incluir as questões hermenêuticas e pragmáticas na compreensão 
do  fenômeno  informacional,  se  destaca  a  diversidade  humana  como  fator  social 
responsável pelo próprio acontecimento da informação como evento passível de ser 
observado  e  estudado como ciência.  É  essa  diversidade que lhe atribui  diferentes 
formas, modelos, padrões, comportamentos e fluxos de circulação e relacionamento 
social que não apenas denotam a complexidade do fenômeno, como também exigem 
novas perspectivas técnicas e disciplinares do profissional que atua em seu meio. Não 
é mais possível estar ingênuo e acreditar que se trata apenas de excelência técnica de 
um fazer operativo neutro e constituído de saberes estáveis e padronizados. O próprio 
fenômeno do acontecimento informacional,  a partir  da diversidade de apropriações 
que lhe são inerentes, se constitui rede quando se observa o humano transitando e  
produzindo os fluxos de circulação da informação. 

É, portanto, a partir dessa compreensão que se faz necessário refletir no que 
constitui esse novo papel de responsabilidade compartilhada em rede do “cuidador do 
ambiente  semântico”.  Entender  as  operações  que envolvem essa  responsabilidade 
ampliada nos auxilia a compreender o que se coloca em rede nesse novo ambiente 
semântico.

"os processos envolvidos nas maneiras como as diferentes sociedades se 
relacionam com o conhecimento, e com os registros do conheciAo longo 
deste capítulo, nos referimos a essa nova responsabilidade compartilhada e 
mesmo, em alguns momentos, a uma responsabilidade mais ampla que a 
perspectiva  inovadora  da  FI  de  Floridi  contempla.  Indicamos  que  tal 
perspectiva leva à constituição de um comum, e implica em uma atitude de 
cuidado a qual se alinham sujeitos epistemológicos aqui designados como 
“cuidadores do ambiente semântico”. Dissemos que tais atores constituem 
grupos de profissionais especializados que produzem em rede para além 
dos limites de sua ação nas coleções locais que se organizaram no âmbito 
das instituições de memória. O ponto que se destaca é a abertura às novas 
relações profissionais que passam a se tornar o cotidiano operativo desse 
novo curador / cuidador,  quando este se coloca em rede e pronto para o 
exercício  da  ativação  e  produção de  redes  semânticas  com seus pares. 
Cabe portanto indagar, para encaminhar a finalização dessa reflexão, que 
elementos estruturam essa nova atuação profissional,  e o que de fato se 
coloca  em  ambiente  de  rede  para  a  constituição  deste  renovado  fazer 
científico da Ciência da Informação.

 



A CI, ao longo de seu processo de constituição e amadurecimento como 
ciência,  tem  passado  por  diferentes  paradigmas  e  gradativamente  ampliado  sua 
capacidade de compreender os fenômenos que a constituem, numa perspectiva onde 
se destaca cada vez mais a ação humana no acontecimento informacional.

"Mas o movimento realizado pela ciência da informação, em todas as 
direções  (sua  manifestação  em  outros  contextos,  as  tentativas  de 
caracterização e o desenvolvimento de subáreas ou correntes teóricas), foi 
justamente o de superação dos limites do modelo positivista, em direção a 
outras formas de entendimento do fenômeno informacional que passaram a 
considerar,  gradualmente,  as  dimensões  cognitivas,  históricas, 
hermenêuticas e pragmáticas envolvidas na definição de algo como sendo 
informação.  (...)  é  possível  perceber  que  informação  foi  entendida,  na 
ciência  da  informação,  inicialmente  como  sinônimo  de  documento  (o 
conhecimento humano registrado); depois, como o ‘conteúdo objetivo’ dos 
documentos (aquilo que pode migrar  de um suporte físico para outro);  a 
seguir, como um produto da interação entre dados e conhecimento; e, por 
fim,  em  anos  mais  recentes,  como  algo  diretamente  ligado  às  ações 
humanas e inserido em determinado contexto." (ARAÚJO, 2014, pag. 164). 

É possível compreender, a partir dessa abordagem do conceito de informação, 
que a ação técnica desse profissional também muda com o tempo e se recoloca em 
outros termos. Ao incluir as questões hermenêuticas e pragmáticas na compreensão 
do  fenômeno  informacional,  se  destaca  a  diversidade  humana  como  fator  social 
responsável pelo próprio acontecimento da informação como evento passível de ser 
observado  e  estudado como ciência.  É  essa  diversidade que lhe atribui  diferentes 
formas, modelos, padrões, comportamentos e fluxos de circulação e relacionamento 
social que não apenas denotam a complexidade do fenômeno, como também exigem 
novas perspectivas técnicas e disciplinares do profissional que atua em seu meio. Não 
é mais possível estar ingênuo e acreditar que se trata apenas de excelência técnica de 
um fazer operativo neutro e constituído de saberes estáveis e padronizados. O próprio 
fenômeno do acontecimento informacional,  a partir  da diversidade de apropriações 
que lhe são inerentes, se constitui rede quando se observa o humano transitando e  
produzindo os fluxos de circulação da informação. 

É, portanto, a partir dessa compreensão que se faz necessário refletir no que 
constitui esse novo papel de responsabilidade compartilhada em rede do “cuidador do 
ambiente  semântico”.  Entender  as  operações  que envolvem essa  responsabilidade 
ampliada nos auxilia a compreender o que se coloca em rede nesse novo ambiente 
semântico.

"os processos envolvidos nas maneiras como as diferentes sociedades se 
relacionam  com  o  conhecimento,  e  com  os  registros  do  conhecimento, 
envolvem  basicamente  as  quatro  operações  descritas  nestes  tópicos:  a 

 



coleta (relacionada com a seleção, a acumulação e o armazenamento), a 
análise  (que  envolve  aspectos  como  descrição,  classificação,  narração, 
catalogação),  a  disseminação  (exposição,  referência,  publicização  e 
visualização)  e,  por  último,  a  ação  (relacionada  com  a  recepção,  a 
recuperação e a memória, e com a ideia de informação útil, para ser usada 
na guerra,  nos negócios e em demais atividades)."   (ARAÚJO, 2014,  pag. 
165). 

Logo, o que esse curador exerce em rede nesse novo ambiente semântico é a 
coleta, a análise, a disseminação e a ação de uso da informação para seus diferentes 
fins.  O que,  dessas quatro grandes ações operacionais,  envolve necessariamente a 
articulação e mesmo a participação em redes de especificação de padrões técnicos 
que visam promover a interoperabilidade das coleções e garantir a sua existência em 
rede? 

As etapas da coleta, disseminação e ação envolvem o interesse individual ou 
coletivo de curadores / cuidadores que se propõem a organizar e utilizar as coleções 
relativas aos seus contextos existenciais a partir do uso de redes de informação já  
instauradas, não exigindo para atuarem em rede a deliberação explícita de decisões 
técnicas  que  se  não  forem  consensuadas  em  algum  âmbito  coletivo  não  podem 
necessariamente  acontecer  nesse  ambiente  de  rede.  Já  na  etapa  da  análise  se 
explicita a necessidade de manutenção do ambiente semântico em rede, seja (1) por  
meio da adoção de padrões produzidos de forma coletiva, aberta e com grande nível  
de reputação social  já  conquistada para serem adotados sem maiores discussões, 
seja (2) por meio da criação de novos coletivos que se instauram como grupos de 
trabalho que se propõem a produzir suas próprias convenções semânticas, de forma a 
garantir que passarão a atuar em rede, e que suas coleções e repositórios criados a 
partir do que foi convencionado terão a capacidade de constituir a mesma rede no 
espaço semântico. 

Sem  essa  articulação,  os  processos  técnicos  de  classificação,  descrição  e 
catalogação podem derivar espaços semânticos com pouca capacidade de diálogo 
entre  si,  gerando silos  de  informação  que  não  podem ser  integrados  e  tampouco 
utilizados  em  rede.   O  que  se  perde  aqui,  é  importante  dizer,  é  não  apenas  a 
capacidade  técnica  de  interoperabilidade  entre  os  acervos,  mas  sobretudo  a 
capacidade de produção social  de uma inteligência coletiva que gera valor cultural,  
econômico e social ao se instaurar como rede. De outra forma, o cuidado coletivo com 
o ambiente semântico cria as condições necessárias para a geração de novos fluxos 
de informação, que passam a se encontrar, se agrupar e se tornarem disponíveis de 
forma  integrada  ao  interesse  humano,  gerando  efeitos  inesperados  de  inovação  e 
criatividade ao serem combinados e recombinados de formas ainda não imaginadas 
no espaço de produção de sentido da mente humana. 

 



De maneira simplista, pode-se dizer que o que constitui essa etapa de análise 
aqui ressaltada como fundamento estratégico da constituição desse novo agente do 
ambiente semântico é o exercício de três grandes funções que são estruturantes de 
todos  os  processos  técnicos  de  organização  e  representação  da  informação  no 
âmbito da Ciência da Informação:

● Modelos conceituais: a denominação das entidades informacionais que devem 
ser representadas e suas relações entre si.  São,  em geral,  produzidos como 
ontologias  para  áreas  específicas  de  conhecimento,  por  exemplo,  o  CIDOC-
CRM23 para  a  área  de  documentos  musealizados.  Representam  também  a 
possibilidade de conexão de elementos (documentos, conceitos, taxonomias) 
de  uma  coleção  com  elementos  equivalentes  em  outras  coleções  ou 
repositórios. Pode ou não delegar totalmente o controle de autoridades para 
repositórios externos, ou simplesmente “conectar” conceitos e objetos locais 
com conceitos e objetos compartilhados pela rede. Este é o caso, por exemplo, 
das práticas de publicação de Linked Open Data, em que autoridades locais, 
como  pessoas,  são  conectadas  com bases  de  informação  compartilhadas, 
como a WikiData, para permitir a inter-conexões de diferentes bases a partir  
destas conexões;

● Padrões de metadados:  representam um conjunto de elementos descritivos 
que serão utilizados para descrever as características de um documento. São 
as  informações  específicas  a  respeito  de  um  documento  que  serão 
armazenadas em um banco de dados e que serão utilizadas como pontos de 
acesso  a  esse  documento  em  um  sistema  de  busca  e  recuperação  da 
informação.  Podem  ou  não  dialogar  com  um  modelo  conceitual  e  serem 
utilizados  como  os  elementos  descritivos  que  representam  as  entidades 
propostas por um modelo, como é o caso do modelo de metadados LIDO24 que 
é utilizado para representar o modelo conceitual CIDOC-CRM;

● Regras  de  catalogação:  representam  propostas  técnicas  de  como  cada 
elemento  descritivo  deve  ser  descrito,  normalizando  a  forma  de  escrita  de 
nomes,  valores  numéricos  e  a  utilização  de  códigos  simbólicos  em  geral.  
Podem ou não responder a propostas específicas de um modelo conceitual e 
de padrões de metadados,  como é o caso do RDA25 em relação ao modelo 
conceitual FRBR26, por exemplo.  

O  trabalho  de  análise  da  informação  no  ambiente  semântico  pode  ser 
compreendido a partir dessas três grandes funções. O que se visualiza da proposta de 
Floridi  de  responsabilidade  compartilhada  dos  cuidadores  é  exatamente  o 

23http://www.cidoc-crm.org/   

24http://www.cidoc-crm.org/Resources/the-lido-model   

25http://www.rdatoolkit.org/   

26https://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records   
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fortalecimento  das  redes  de  profissionais  que  se  conectam  com  iniciativas  de 
formação de padrões abertos e significativamente adotados para cada uma dessas 
funções, e que logram instaurar um ambiente comum a ser cuidado de forma coletiva 
e em rede. O ambiente semântico é constituído de ações de análise da informação a  
partir da adoção de modelos conceituais, de padrões de metadados e de regras de 
catalogação.  Floridi,  ao  perceber  que  esses  padrões  quando  amplamente 
compreendidos e adotados instauram redes de interoperabilidade de informação, as 
quais irão gerar novos modos de organização da sociedade contemporânea, aponta 
não apenas o surgimento de novas funções para a CI, mas também a concepção dos 
novos profissionais cuidadores desse ambiente, a quem será confiado esse trabalho 
de  construção,  manutenção  e  revisão  dos  padrões  semânticos  os  quais  devem 
assegurar a integração e o fluxo da informação em rede.

O  ambiente  semântico  como  espaço  comum  ao  exercício  das  funções 
estruturantes,  para  que  seja  amplamente  adotado  e  recomendado  por  conjuntos 
expressivos  de  profissionais  da  área,  deve  se  instaurar  como  rede  que  incorpora 
reputação  e  representatividade  da  diversidade  cultural  e  social  das  áreas  de 
conhecimento que visa  regular.  Não se  trata  de  iniciativa  facilmente  controlável,  e 
passível de ser instaurada a partir de perspectivas de interesse limitado, centralizado e 
proprietário. O que de fato se percebe é o exercício de novas formas de inteligência 
coletiva  em  rede  percebidas  por  Floridi  como  cuidadores  de  um  novo  espaço 
informacional: as próprias redes semânticas. 

A Ciência da Informação, mais uma vez, a partir da leitura de Floridi, se percebe 
atravessada  por  novas  demandas  de  cunho  inerentemente  social  e  humano,  e 
incorpora de maneira determinante em seu fazer técnico a pragmática dos cuidadores 
do  ambiente  semântico.  Trata-se  da  constatação  de  que  será  a  capacidade  de 
agenciamento  coletivo  desses  curadores  /  cuidadores,  quando  mais  ou  menos 
eficientes na produção de uma inteligência coletiva em rede a partir da definição e da 
adoção  de  padrões  semânticos  interoperáveis,  o  que  determinará  o  alcance,  a 
abrangência,  a  qualidade e  a  capacidade técnica efetiva  dos serviços de redes de 
informação contemporâneas.   É  a própria  Ciência  da Informação em Rede que se 
exalta  sob  os  olhos  de  Floridi,  quando  se  evidencia  a  importância  do  ambiente 
semântico para o acontecimento do fenômeno informacional. 

 1.7. Conclusão

Neste capítulo, a partir da conexão do conceito de Infosfera de Floridi com o 
movimento das instituições de memória e com o mundo GLAM – que integra Galerias,  
Bibliotecas,  Arquivos e  Museus,  e  enfatiza  o  acesso como a  principal  missão  das 
instituições de memória na cultura digital – destacamos o papel do profissional do  

 



campo como um 'cuidador do ambiente semântico'. Do trabalho intenso na produção 
dos metadados das coleções digitalizadas a serem disponibilizadas na rede, surge a  
demanda pelo uso de vocabulários controlados, linguagem documentárias, ontologias, 
às quais irão tornar o trabalho local relevante para a construção coletiva do ambiente  
semântico.  Conforme  as  formas  de  ativação  em  rede  dos  processos  de 
documentação, mais rápido ou lentamente chega-se a uma nova fase do experimento 
de  participação no  ambiente  semântico,  onde não  basta  somente  dar  acesso  aos 
dados  básicos  dos  objetos  digitais.  O  novo  valor  que  a  ser  criado  diz  respeito  à  
possibilidade de prover a inteligência capaz de desenvolver o contexto sobre os dados, 
a forma de compreendê-los. 

A medida em que o profissional de CI se posiciona como agente de construção 
de uma inteligência coletiva, com valor cultural, econômico e social, percebe que seu 
trabalho  gera  uma  rede  de  conhecimento  que  não  é  apenas  interconectada,  mas 
interdependente. Assim como a descrição dos objetos de sua coleção local dependem 
de conceitos mantidos por outras instituições ou grupos, seu trabalho também pode 
estar ajudando a descrever objetos sob os cuidados de outras instituições ou grupos. 
Dessa  maneira,  não  há  como  este  profissional  trabalhar  de  maneira  isolada  e 
completamente autônoma, e deve estar preparado a articular-se e desempenhar seu 
papel como um nó mantenedor de uma complexa rede de informações.

Da mesma forma, as instituições de memória começam a perceber seu papel 
como fontes originárias da informação de patrimônio cultural, e passam a desenvolver 
novas formas de trabalhar dados ligados a seus acervos e catálogos.  Importantes 
bibliotecas e museus no mundo, como a British Library27 e o Rijksmuseum28, já podem 
demonstrar o valor que agregam às suas coleções ao criar pontos de acesso aberto 
aos  seus  dados  de  forma  semântica,  entendendo que isso  não  apenas  valoriza  a 
informação disponível, mas também se torna uma nova estratégia de descoberta de 
relações e novas informações somente pesquisáveis dessa maneira sobre os novos 
acervos. Ou seja, não se trata apenas de uma nova tecnologia de acesso aos dados, 
mas de novas formas de enxergar os próprios dados, estabelecer relações entre estes 
dados  para  a  descoberta  de  novas  informações,  e  estabelecer  um novo  papel  de 
autoridade para a instituição no ambiente semântico.

Analisar estes novos aspectos do campo da cultura digital, que envolvem os 
acervos  do  patrimônio  cultural  digitalizados  das  'Instituições  de  Memória'  e/ou  do 
mundo GLAM sob a perspectiva da Filosofia da Informação de Luciano Floridi foi um 
exercício que se mostrou pertinente. Partir do princípio de que "o próprio mundo é,  
hoje,  a  Infosfera",  confere  algumas vantagens  para  a  análise  dos  cenários  que  se 
formam hoje nos vários campos impactados diretamente pelo digital.  Também sua 
Ética da Informação, fundamentada na afirmação de que a informação, em qualquer 

27https://www.bl.uk/
28https://www.rijksmuseum.nl/

 



nível, analógico ou digital, merece algum nível de respeito e também proteção, reforça 
a  demanda pela  interoperabilidade dos  domínios  clássicos  (arquivos,  bibliotecas  e 
museus). Em certo sentido, a provocação de Luciano Floridi atualiza a CI para lidar 
com as questões complexas do presente, especialmente neste tema complexo que é a 
memória digital.

Em  suas  considerações  finais,  Gonzalez  (2013)  alerta  que  "a  convocatória 
filosófica  de  Floridi  adquire  relevância  como  uma  das  abordagens  filosóficas  do 
presente.  Sua  reflexão  sobre  o  dado  e  a  modelização  abre  um debate  ainda  não 
assumido plenamente pela Ciência da Informação, mas cujas questões perpassam as 
condições contemporâneas do conhecer,  do comunicar,  do lembrar e do esquecer… 
Entender a relação entre informações, dados e modelos é uma questão importante, na 
Filosofia, na Ética e na Ciência da Informação. Floridi nos desafia a participar dessa 
tarefa."
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 2. Análise e mapeamento da organização técnica 
dos acervos digitais das instituições federais 
vinculadas ao ministério da cultura: fontes de 
informação para o desenvolvimento das 
humanidades digitais

 2.1. Introdução

Atentos  às  novas  necessidades  da  sociedade e  acompanhando a  evolução 
tecnológica, diversos museus, bibliotecas, arquivos e centros culturais do Brasil e do 
mundo têm se interessado e buscado caminhos para a digitalização de seus acervos. 
Para  Baggio  e  Flores  (2013),  tal  movimento  também  corrobora  a  necessidade  de 
garantir a preservação digital da informação por meio de uma tecnologia flexível para  
arquivar, preservar e possibilitar o acesso a documentos em formato digital.

Vale salientar que a digitalização por si só não possibilita o pleno acesso aos 
acervos. Neste tocante os repositórios digitais são tendência. Shintaku (2017) explica 
que, em sua concepção inicial, estes foram vinculados ao “repor”, ou seja, tratavam-se 
de um local para reposição ou relocação de coisas. Entretanto, o contexto mudou, e 
atualmente são considerados, com frequência, como primeira fonte. Por exemplo, cita-
se diversos portais de teses e dissertações 

Um dos pontos fundamentais para a pesquisa científica e o desenvolvimento 
conceitual e prático das humanidades digitais é a possibilidade de se utilizar bases de  
dados de ampla representatividade e interesse cultural  como fontes de informação 
para  testes  de algoritmos,  experimentos com ferramentas de análise,  aplicação de 
metodologias  quantitativas  e  qualitativas,  comparação  com  resultados  obtidos 
internacionalmente,  além  da  possibilidade  de  se  testar  hipóteses  e  avançar  no 
conhecimento empírico. 

Desse modo, encontrar fontes de informação que possam ser utilizadas como 
base para pesquisas em humanidades digitais,  ou seja,  que forneçam informações 
sobre seus acervos e ainda permitam que essas possam ser  reutilizadas, a partir de 
sua disponibilização em formatos abertos e interoperáveis, torna-se um problema de 
grande interesse.

Apesar disso, há pouca informação sistematizada no Brasil sobre a existência 
de  fontes  de  informação  e,  menos  ainda,  da  qualidade  técnica  dos  dados 
disponibilizados  e  se  podem  ou  não  serem  facilmente  reutilizados.  Segundo  a 

 



pesquisa TIC Cultura 2016, do Comitê Gestor da Internet (2017), a disponibilidade de 
acervos dos arquivos brasileiros na Internet é de 30% das unidades, sendo que menos 
que 15% dos museus e bibliotecas possuem a mesma prática. Ou seja, o catálogo dos 
acervos dessas instituições não estão disponíveis em rede e, muitas das vezes, sequer  
digitalizados. Tal fato, como se pode avaliar pelos números acima, torna muito difícil o 
avanço  de pesquisas  nas  ciências  humanas,  que  se  aproveitem dos  recursos  das 
humanidades digitais. É questão fundamental a ser resolvida para avanço do campo 
no país.

É,  de fato,  a  perspectiva da digitalização e do reuso desses conteúdos que 
muitos laboratórios e centros de pesquisa têm se interessado pela possibilidade de 
utilização dos acervos das instituições memoriais, como ressalta Puntoni (2017):

“E não podemos deixar de perceber o enorme papel desempenhado neste 
processo de aproximação da cultura digital  e  das instituições memoriais 
pelos  centros  de  pesquisa  e  pelas  universidades,  sobretudo  pelos 
profissionais ligados à ciência da informação, aos estudos do patrimônio ou 
mesmo ao que começava a se definir como humanidades digitais (digital  
hummanities).”

Como forma de problematizar a questão acima e avançar na análise empírica 
dessas  fontes  de  informação,  optou-se  nesta  pesquisa  em  focar  nas  instituições 
vinculadas ao Ministério da Cultura - MinC, sobretudo por sua relevância e abrangência 
nacional,  sendo elas, de acordo com o Ministério da Cultura (2013c): o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -  Iphan,  o Instituto Brasileiro de Museus -  
Ibram, a Agência Nacional do Cinema - Ancine,  a Fundação Casa de Rui Barbosa - 
FCRB, a Fundação Cultural Palmares - FCP, a Fundação Nacional das Artes - Funarte e  
a Fundação Biblioteca Nacional - FBN.

Das  sete  instituições  supracitadas,  cinco  possuem  acervos  digitalizados  e 
disponíveis na Internet, em 11 projetos distintos: o Iphan (1), o Ibram (4), o FCRB (1), a 
Funarte (3) e a FBN (2). Por ter como objetivo mapear a organização técnica destes  
acervos e discutir sua disponibilidade para a potencialização de pesquisas no campo 
das humanidades digitais, definiu-se importantes questões a serem respondidas: Qual 
software gestor de repositórios digitais é utilizado? A licença do software, é livre ou 
proprietária?  Qual  o  tamanho  do  acervo?  Como  os  itens  foram  estruturados  em 
coleções?  Quais  são  os  formatos  dos  arquivos  armazenados?  Qual  padrão  de 
metadados  foi  implantado?  Há  linguagem  documentária  para  indexação  dos 
conteúdos? Se sim, qual? Permite a coleta de dados via protocolo OAI-PMH? 

Além disso, retrata a experiência de acesso dos pesquisadores a estes acervos, 
descrevendo, basicamente, se oferecem interfaces amigáveis e maneiras eficientes de 

 



se realizar buscas,  além de relatar as dificuldades em encontrar os itens avaliados 
nesta pesquisa.

 2.2. Instituições vinculadas ao ministério da cultura

Segundo o Ministério da Cultura (2013b), o MinC foi criado em 1985, a partir do 
desmembramento  do  Ministério  da  Educação  e  Cultura  e  desenvolve  ações  para 
reconhecimento da importância da cultura para a construção da identidade nacional.

Desde então, compete a este Ministério a:

● política nacional de cultura;

● proteção do patrimônio histórico e cultural;

● regulação de direitos autorais;

● assistência e acompanhamento da Casa Civil  da Presidência da República e do 
Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  -  Incra  nas  ações  de 
regularização  fundiária,  para  garantir  a  preservação  da  identidade  cultural  dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos; e

● desenvolvimento e implementação de políticas e ações de acessibilidade cultural 
(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013a).

De acordo com o Ministério da Cultura (2013d), a atual estrutura regimental do 
MinC é regida pelo Decreto Nº 9.411/2018, onde constam seis órgãos de assistência 
direta e imediata ao Ministro de Estado, seis secretarias, sete entidades vinculadas,  
sendo três autarquias e quatro fundações e escritórios regionais, que abrangem o país 
territorialmente. Destes setores, o foco desta pesquisa são as entidades vinculadas, 
cujas informações gerais são apresentadas a seguir.

 a) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan

Em conformidade com Iphan (2014b), o Iphan foi criado em janeiro de 1937, 
por  meio  da  Lei  nº  378,  para  responder  pela  preservação  do  Patrimônio  Cultural 
Brasileiro,  assegurando sua permanência  e  usufruto  para  as  gerações presentes  e 
futuras. Além disso,  é responsável pela conservação,  salvaguarda e monitoramento 
dos bens culturais brasileiros inscritos na Lista do Patrimônio Mundial e na Lista o  
Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. 

 



De  acordo  com  Iphan  (2014a),  a iniciativa  de  digitalizar  os  documentos 
resultou,  em 2013,  na  criação  da  Rede de  Arquivos  Iphan,  projeto  selecionado na 
Chamada Pública de Seleção para Apoio a Projetos de Preservação de Acervos, que 
integra os conteúdos produzidos em 80 anos de política de preservação do patrimônio 
cultural.

 b) Instituto Brasileiro de Museus - Ibram

Segundo Ibram (2018b) e Ministério da Cultura (2013c), o Ibram foi criado em 
janeiro  de 2009,  com a assinatura  da Lei  nº  11.906,  para,  entre  outras finalidades, 
promover  e  assegurar  a  implementação  de  políticas  públicas  para  o  setor 
museológico,  contribuindo  para  a  organização,  gestão  e  desenvolvimento  de 
instituições museológicas e seus acervos.

De acordo com Ministério da Cultura (2013c), o Ibram se propõe a estimular a 
participação de instituições nas políticas públicas para  o setor  museológico e  nas 
ações  de  preservação,  investigação  e  gestão  do  patrimônio  cultural  musealizado. 
Conforme  Ibram  (2018a),  o órgão,  também  responsável  pela  Política  Nacional  de 
Museus, visa o aumento de visitação e arrecadação dos museus, fomento de políticas 
de aquisição e preservação de acervos e criação de ações integradas entre os museus 
brasileiros. 

O  Ibram  é  responsável  pela  administração  direta  de  30  museus,  cuja  lista 
completa está disponível no site do Instituto29, no entanto, destes, apenas seis estão 
tendo  ou  tem seu  acervo  digitalizado,  são  eles:  Museu  Histórico  Nacional,  Museu 
Arqueológico  de  Itaipu,  Museu  Villalobos,  Museu  da  República,  Museu  Imperial  e 
Museu Belas Artes. No ano de 2016, o IBRAM optou por aderir a plataforma Tainacan e 
vem implementando o  sistema em seus  museus  como estratégia  para  abertura  e 
disponibilização  digital  dos  acervos  musealizados.  Destaca-se  o  lançamento  do 
repositório digital do Museu Histórico Nacional (2018) no ano de 2018. 

 c) Agência Nacional do Cinema - Ancine

Conforme Ancine (2018) e Ministério da Cultura (2013c), a Ancine foi criada em 
2001, pela Medida Provisória 2228-1, e vinculada desde 2003 ao Ministério da Cultura.  
Trata-se  de  uma  agência  reguladora  cuja  missão  é  desenvolver  e  regular  o  setor 
audiovisual  em  benefício  da  sociedade  brasileira,  além  proporcionar  o 
desenvolvimento de uma indústria forte, competitiva e auto-sustentada. 

29  IBRAM. Museus Ibram. 2018. Disponível em: <http://www.museus.gov.br/os-museus/museus-
ibram/>. Acesso em 18 set 2018.
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 d) Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB

 De acordo com a Fundação Casa de Rui Barbosa (2018b, 2018c), a Fundação 
foi instituída em 1928 e sua missão é desenvolver a cultura, a pesquisa, o ensino, a 
divulgação  e  o  culto  a  obra  e  vida  de  Rui  Barbosa,  para  assim,  contribuir  para  o 
conhecimento de diversidade cultural e para o fortalecimento da cidadania. 

Segundo a Fundação Casa de Rui Barbosa (2018a), suas principais atividades 
são: manter, preservar e difundir o Museu Casa de Rui Barbosa, seu jardim histórico e o  
acervo bibliográfico e documental;  oferecer  qualificação e desenvolver  pesquisas e 
publicações nas áreas de sua competência, além de utilizar seu espaço físico para 
atividades culturais. 

 e) Fundação Cultural Palmares - FCP

Segundo a Fundação Cultural Palmares (2016) e Ministério Da Cultura (2013), a 
Fundação foi criada em agosto de 1988, pela Lei. n. 7.668,  sendo a primeira instituição 
pública voltada à promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira. Dessa 
forma, preocupa-se com a igualdade racial e com a valorização das manifestações de 
matriz  africana  e  implanta  políticas  públicas  que  potencializam  a  participação  da 
população negra brasileira nos processos de desenvolvimento do País.

 f) Fundação Nacional das Artes - Funarte

De acordo com a Funarte (2010) e Ministério da Cultura (2013), a Fundação foi 
criada em 1975, pela Lei n. 6.312, a Funarte tem como finalidade promover, estimular e 
desenvolver atividades culturais, incentivando à produção e à capacitação de artistas,  
o desenvolvimento da pesquisa, a preservação da memória e a formação de público 
para  as  artes  no  Brasil.  Assim,  é  responsável  pelo  desenvolvimento  de  políticas 
públicas de fomento às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo.

Segundo  Funarte  (2010),  também  concede  bolsas  e  prêmios,  mantém 
programas de circulação de artistas e bens culturais, promove oficinas, publica livros,  
recupera e disponibiliza acervos, provê consultoria técnica e apoia eventos culturais 
em todos os estados brasileiros e no exterior. Além de manter espaços culturais no Rio 
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.

Conforme  Funarte  (2013,  2018),  a Fundação vem  adaptando  seu  acervo, 
digitalizando itens que compõem sua vasta coleção – fotos, arquivos sonoros, textos, 

 



documentos  –  para  serem  disponibilizados  ao  público,  na  internet,  tornando-o 
acessível a cada vez mais brasileiros. Esse processo se iniciou nos anos 2000, mas 
apenas em 2010, entrou no ar o Brasil Memória das Artes, totalmente dedicada aos 
acervos digitalizados da Funarte.  Além deste,  são responsáveis pelo Acervo Sergio 
Britto Digital e Acervo Funarte. Vale destacar o projeto Funarte Digital iniciado no ano 
de  2018 que,  em  parceria  com o  Instituto  Brasileiro  de  Informação  em Ciência  e 
Tecnologia (IBICT), terá como um de seus objetivos dar maior acesso aos acervos da 
instituição e também utilizará a plataforma Tainacan para difusão dos acervos.

 g) Fundação Biblioteca Nacional - FBN 

De acordo com a Biblioteca Nacional (2018) e Ministério da Cultura (2013c), o 
núcleo  original  da  Biblioteca  Nacional  do  Brasil  teve  início  em  1808,  como  Real  
Biblioteca no Brasil, com a chegada de cerca de 60 mil peças, entre livros, manuscritos, 
mapas, trazidos por D. João VI e sua corte ao Rio de Janeiro. Em 1876, a instituição  
passa a se chamar definitivamente Biblioteca Nacional. Sua missão consiste na coleta, 
tratamento e conservação do patrimônio documental brasileiro em língua portuguesa e 
sobre o Brasil; bem como assegurar seu estudo, divulgação e as condições para sua 
disseminação.

Conforme  Biblioteca  Nacional  (2018),  Biblioteca  Nacional  Digital  (2018)  e 
Ministério da Cultura (2013), em 2006, criou-se a Biblioteca Nacional Digital - BNDigital, 
que integrou todas as coleções digitalizadas, igualando a FBN às maiores bibliotecas 
do mundo no processo de digitalização de acervos e acesso a obras e serviços via 
Internet.  Em  2014  foi  adquirido  o  software  SophiA,  de  automação  bibliográfica,  e 
iniciada a migração dos catálogos para a plataforma, que é utilizada até hoje. Além da 
BNDigital,  há  disponível  a  Hemeroteca  Digital  Brasileira,  um  portal  de  periódicos 
nacionais que proporciona ampla consulta, pela internet, ao seu acervo de periódicos – 
jornais, revistas, anuários, boletins etc. – e de publicações seriadas.

 2.3. Metodologia

Esta pesquisa mostra-se exploratória, pois traz pesquisa bibliográfica, citações 
e exemplos para compreensão do tema. Trata-se de uma pesquisa aplicada, pois os 
resultados poderão ser úteis na resolução de problemas práticos. Além disso,  é de 
abordagem  quantitativa  e  qualitativa,  pois  apresenta  levantamento  de  dados  e 
discussão.

O primeiro passo para investigação é verificar quais instituições vinculadas ao 
MinC possuem acervos digitais,  para na sequência, identificar os projetos mantidos 

 



por estas. Listados os projetos, inicia-se o mapeamento técnico dos acervos digitais,  
buscando,  em cada um, os itens:  a)  software; b) licença; c) tamanho do acervo; d) 
estrutura de organização das coleções; e)  formato dos arquivos disponibilizados; f) 
padrão de metadados; g) linguagem documentária e h) coleta de dados.  

Alguns acervos possibilitam o acesso por meio de login e senha, no entanto, 
esta pesquisa realizou a avaliação dos itens sem usuário logado. Além disso, durante a 
coleta  de  dados  os  pesquisadores  retratam a  experiência  de  acesso  aos  acervos, 
constatando, basicamente, se oferecem interfaces amigáveis e maneiras eficientes de 
se realizar buscas. Relata-se também as dificuldades em encontrar os itens avaliados.  
O Quadro 01 apresenta os 11 projetos avaliados. 

Quadro 01. Acervos digitais dos projetos mantidos por Instituições vinculadas ao MinC

Instituição Projetos Endereço Eletrônico

Iphan Rede de Arquivos Iphan http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/

Ibram

Museu Histórico Nacional http://mhn.acervos.museus.gov.br/ 

Museu Arqueológico de 
Itaipu http://museudeitaipu.museus.gov.br/

Museu Imperial http://www.museuimperial.gov.br/dami/ 

Museu de Belas Artes http://mnba.gov.br/portal/colecoes/ 

Fundação 
Casa de Rui 

Barbosa

Repositório Rui Barbosa de 
Informações Culturais http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/

Funarte

Brasil Memória das Artes http://www.funarte.gov.br/
brasilmemoriadasartes/

Acervo Sergio Britto Digital http://sbrittod.funarte.gov.br/sophia_acervo/

Acervo Funarte http://cedoc.funarte.gov.br/sophia_web/

Fundação 
Biblioteca 
Nacional

Biblioteca Nacional Digital https://bndigital.bn.gov.br/

Hemeroteca Digital Brasileira https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/

Fonte: Elaborado pelos autores

Os  resultados  constituem  material  essencial  para  uma  investigação  mais 
abrangente,  voltada  às  possibilidades  de  agregação  e  interoperabilidade  entre  os 
repositórios vinculados ao Ministério da Cultura, pois permite esclarecer e delimitar o 
entendimento técnico dos repositórios, trazendo como resultado um problema mais 
esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais  sistematizados. 
Entende-se que compreendendo a estrutura desses acervos, pode-se avaliar melhor a 
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possibilidade de reuso das informações disponibilizadas para o campo da pesquisa 
em humanidades digitais.

 2.4. Mapeamento técnico dos acervos digitais 

Após análise dos acervos obteve-se os dados dispostos no Quadro 02 e as 
considerações a respeito a forma de acesso a esses dados. 
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Quadro 02. Mapeamento técnico dos acervos digitais dos projetos mantidos pelas Instituições vinculadas ao MinC

Projeto Software - 
Licença

Tamanho 
do 

acervo

Estrutura das 
coleções

Formato 
dos 

arquivos

Padrão de 
metadados

Linguagem 
documentária

Coleta de dados 

Suporte 
OAI-PMH? Em uso?

Rede de 
Arquivos Iphan

DSpace - 
Livre

38.022
Identificação, [...]30 
e Regulamentação 
sobre preservação.

imagem Dublin 
Core

Possui Sim Não

Museu 
Histórico 
Nacional

Tainacan - 
Livre

501
Acervo 

Museológico com 
subcoleções

imagem Próprio
Tesauro de 

Acervo 
Museológico

Sim Não

Museu 
Arqueológico 

de Itaipu

Tainacan - 
Livre

836

Acervo 
Museológico e 

Pessoas e 
Memórias

imagem e 
áudio

Próprio Não 
disponível

Sim Não

Museu
 Imperial 

DSpace - 
Livre  8.777  

Museologia, [...]31 e 
Artistas

documento 
e imagem

Dublin 
Core Possui   Sim Não

Museu 
Nacional de 
Belas Artes

Não 
informado 3.000

Pintura Brasileira, 
[...]32 e Novas 
Linguagens

imagem
Não 

informado
Não 

informado
Não 

informado -

30  Identificação, Obras, Tombamento, Autorização, Fiscalização, Promoção, Regulamentação e Regulamentação sobre preservação.

31  Museologia, Arquivo Histórico, Biblioteca, Coleções Digitalizadas e Artistas.
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Projeto Software - 
Licença

Tamanho 
do 

acervo

Estrutura das 
coleções

Formato 
dos 

arquivos

Padrão de 
metadados

Linguagem 
documentária

Coleta de dados 

Suporte 
OAI-PMH? Em uso?

Repositório Rui 
Barbosa de 

Informações 
Culturais

DSpace - 
Livre 6.527

Arquivo histórico, 
[...]33 e Centro de 

Referência de 
Políticas Culturais. 

documento 
e imagem

Dublin 
Core CDD Sim Sim

Brasil Memória 
das Artes

Wordpress - 
Livre 4.874

Atores do Brasil, 
[...]34 e Walter Pinto.

documento, 
imagem, 
áudio e 
vídeo 

Próprio
Não 

disponível Não -

Acervo Sergio 
Britto Digital

SophiA - 
Proprietária

4.205
Comercial de TV, O 
Canto da Cotovia e 

Propaganda
imagem Dublin 

Core
CDD Não -

32  Pintura Brasileira, Desenho Brasileiro, Gravura Brasileira, Escultura Brasileira, Arte Africana, Fotografia, Pintura Estrangeira, Desenho Estrangeiro, Gravura 
Estrangeira, Escultura Estrangeira e Novas Linguagens.

33  Arquivo histórico, Arquivo Museu de Literatura Brasileira, Bibliotecas, Museu Casa de Rui Barbosa e Centro de Referência de Políticas Culturais.

34  Atores do Brasil, Augusto Boal, Cenário e Figurino, Discos PRO-MEMUS, Discos Projeto Almirante, Família Vianna, Foto Carlos, INFoto, Labanca, Nelson 
Rodrigues, Paschoal Carlos Magno, Projeto Pixinguinha, Sala Funarte, Série Depoimentos, Walter Pinto.

 



41 /  57

Projeto Software - 
Licença

Tamanho 
do 

acervo

Estrutura das 
coleções

Formato 
dos 

arquivos

Padrão de 
metadados

Linguagem 
documentária

Coleta de dados 

Suporte 
OAI-PMH? Em uso?

Acervo 

Funarte

SophiA - 
Proprietária 134.600

Organizado pelos 
doadores dos 

fundos e vínculo 
institucional

arquivos 
não 

disponíveis

Marc e 
Dublin 
Core

 CDD e 
Tesauro de 
assuntos

Sim Não

Biblioteca 
Nacional 

Digital

SophiA - 
Proprietária

1.869.70
6

Abrão Koogan,
[...]35 e Wandenkolk

documento 

e imagem

Dublin 
Core

CDD Sim Não

Hemeroteca 
Digital 

Brasileira

SophiA - 
Proprietária

5.433 Periódicos imagem Dublin 
Core

CDD Sim Não

Fonte: Elaborado pelos autores

35  Abraão Koogan, Adri Guimarães, Alexandre Rodrigues Ferreira, [...], Viconde de Santo Amaro, Wallenstein e Wandenkolk.

 



Os dados do Quadro 02 apresentam um cenário que reforça o problema central 
da pesquisa. Tem-se um total de 2.076.481 itens disponíveis nessas diferentes bases 
de  dados,  constituindo,  em  seu  conjunto,  o  maior  acervo  de  objetos  culturais 
brasileiros digitalizados e sistematizados na Internet que se tem conhecimento até o 
presente momento. Por si só, esse resultado demonstra o potencial que essas fontes 
possuem para estimular a pesquisa e o interesse no uso de metodologias e técnicas 
convergentes com as práticas das humanidades digitais. 

Os softwares são diversificados, sendo que, dos 11 projetos, quatro utilizam o 
SophiA,  dois,  o Tainacan,  três, o  Dspace, um, o Wordpress e um não informou,  o que 
demonstra  que  54%  deles  está  utilizando  ao  menos  um  software  livre  para  a 
implementação de suas ações de disponibilização de acervos digitais na Internet. Vale 
destacar que dos projetos que utilizam o Tainacan, apenas dois haviam sido lançados, 
e  que os demais,  apesar  de  acessíveis  pela Internet,  ainda não disponibilizaram  a 
documentação dos acervos. 

Em relação  ao formato dos arquivos,  na  maioria  dos  projetos  não  há essa 
informação de forma clara e direta, sendo necessário analisar os itens do repositório, 
de forma amostral. Assim, de maneira geral, são guardados arquivos nos formatos de 
imagem, extensões jpg e png; áudios, em mp3; documentos, em pdf e html, e vídeos, 
em mp4. 

O padrão de metadados mais encontrado foi o Dublin Core e o protocolo de  
coleta  de dados o OAI-PMH. A informação não é  transparente nas páginas sendo 
necessários pesquisas em outras fontes ou observação dos arquivos. Não foi possível 
identificar com facilidade os pontos de acesso OAI-PMH, com exceção da RUBI. Será 
necessário estudos futuros para confirmar a possibilidade de coleta e tratamento dos 
dados das demais iniciativas. 

A linguagem documentária utilizada na maioria dos projetos é a Classificação 
Decimal  de  Dewey  -  CDD.  Constata-se  que  o  uso  desta  classificação  em  outros 
projetos se dá pelo uso do software SophiA, que também é direcionado a bibliotecas 
digitais.  

Em suma,  os  projetos  vinculados  ao  MinC  apresentam heterogeneidade  de 
soluções  propostas  para  divulgação  de  acervos.  O  Quadro  02  demonstra  que  as 
instituições tomam as decisões de forma isolada, não havendo padrões bem definidos 
a  serem  adotados.  A  falta  de  articulação  e  padronização  entre  os  projetos  gera 
soluções com diferenças importantes do ponto de vista técnico, dificultando projetos e 
experimentos  que  tenham por  objetivo,  por  exemplo,  coletar  os  dados  dessas 
instituições e gerar bases de dados unificadas para pesquisa e experimentação com 
métodos oriundos das humanidades digitais. 

 



O  ponto  mais  preocupante  é  a  possibilidade  de  coleta  de  dados  desses 
serviços.  Apenas 04 dos 11 projetos menciona a  possibilidade explícita  de coleta. 
Além  disso,  não  há  a  coleta  de  dados  para  além  do  uso  do  protocolo  OAI-PMH, 
funcionalidade  que  não  é  tão  simples  e  tecnicamente  viável  para  muitos 
pesquisadores  das  ciências  humanas.  O  que  se  pode  concluir  é  que  os  projetos 
atendem aos usuários de Internet, no sentido de acesso para visualização digital aos 
conteúdos,  mas  não  estão  bem resolvidos do ponto de vista da disponibilização de 
dados abertos para coleta e reuso por pesquisadores que queiram desenvolver outros 
tipos de pesquisa. Esse aspecto dificulta em grande medida o uso dessa informação 
qualificada para pesquisas em humanidades digitais,  o  que constitui  desafio a ser  
enfrentado  pela  pesquisa  e  desenvolvimento  de  soluções  para  as  instituições 
culturais. 

 2.5. Relato de experiência no acesso aos acervos 

Nesta seção apresenta-se as  experiências  de acesso aos repositórios,  e  as 
facilidades  e  dificuldades  em  encontrar  os  dados  necessários  a  essa  pesquisa, 
classificados por Instituição. 

 a) Iphan

A tela principal da Rede de Arquivos Iphan, Figura 01,  apresenta, para 
buscas,  apenas  um  campo  para  inclusão  de  palavras-chaves,  tornando 
complexa a interação de usuários leigos no conteúdo disponível, afinal, não há 
facetas ou qualquer recurso que colabore com a pesquisa. Logo abaixo, há um 
espaço  destinado  a  “Bens  diversos”,  que  apresenta  itens  contidos  no 
repositório, mas que também não contribuem à formação de strings de busca. 

 



Figura 01. Tela principal da Rede de Arquivos Iphan

Fonte: Rede de Arquivos Iphan36

Caso o usuário opte pelo botão “Navegar”, a interface  é mais completa, com 
facetas e filtros de ordenação de resultados, além da busca por palavras-chaves, que 
se mantém. A Figura 02 apresenta esta tela. 

Figura 02. Tela de navegação da Rede de Arquivos Iphan

Fonte: Rede de Arquivos Iphan37, adaptada

36  Rede de Arquivos Iphan. Disponível em: <http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/>. Acesso em 02 
out 2018. 
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Nesta tela foi possível coletar várias das informações contidas no Quadro 02, 
como tamanho do acervo; estrutura das coleções, para a qual considerou-se os itens 
contidos  no  menu  Assunto; formato  dos  arquivos,  que  embora  classificado  por 
fotografias, textual, imagens e mapas/plantas, são arquivos em formato de imagem, e 
o padrão de metadados, analisado por meio das informações apresentados em cada 
item. No entanto, não há informações sobre a linguagem documentária e o protocolo 
para coleta de dados. 

 b) Ibram

Conforme  supracitado,  apenas  seis,  dos  30  museus  vinculados  ao  Ibram 
possuem seu acervo digitalizado e disponibilizado na web. Para tal, foram escolhidos 
softwares gestores de repositórios digitais diferentes, o Tainacan e o DSpace. 

O  Tainacan  é  fruto  da  parceria  entre  o  Laboratório  de  Políticas  Públicas 
Participativas do MediaLab/UFG com o Ministério da Cultura e o Instituto Brasileiro de 
Museus em torno do desenvolvimento de uma plataforma comum para a produção e 
organização de acervos digitais em rede. Dessa forma, o software Tainacan encontra-
se  em  pleno  processo  de  desenvolvimento  e  vem  sendo  implantado  em  alguns 
museus  do  Ibram,  o  que  explica  alguns  projetos  ainda  em  andamento  e 
funcionalidades técnicas ainda não disponíveis. 

Destaca-se  que  o  Tainacan  oferece,  além  do  repositório,  uma  página 
institucional aos museus. Assim, as Figuras 03 e 04 apresentam as telas principais do 
Museu Histórico Nacional - MHN e do Museu de Arqueologia de Itaipu. 

37  Rede de Arquivos Iphan. Disponível em: <http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/discover>. Acesso 
em 06 out 2018. 
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Figura 03. Tela inicial do MHN Figura 04. Tela inicial do Museu de Arqueologia

Fonte: Museu Histórico Nacional38 Fonte: Museu de Arqueologia de Itaipu39

Por se tratar do mesmo software, a figura que demostra o acervo diz respeito 
ao Museu Histórico Nacional, Figura 05. A página apresenta busca por palavras-chaves 
e um link que direciona à busca avançada, além de facetas que facilitam o acesso a 
informação,  em  uma  interface  amigável,  que  permite,  diferente  dos  demais, 
compartilhamento de informação via redes sociais. 

Figura 05. Tela inicial do acervo do Museu Histórico Nacional

Fonte: Museu Histórico Nacional, adaptada40

38  Museu Histórico Nacional. Disponível em: < http://mhn.museus.gov.br/>. Acesso em 17 dez 2018.

39  Museu de Arqueologia de Itaipu. Disponível em: <http://museudeitaipu.museus.gov.br/>. Acesso 17 
dez 2018.
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Em relação aos itens referentes ao mapeamento técnico, foi simples encontrar 
o tamanho do acervo e identificar o padrão de metadados. Informações tais como 
linguagem documentária e suporte ao protocolo OAI-PMH foram encontradas a partir 
de pesquisas em outras fontes.

Em processos de digitalização de acervos anteriores a parceria que resultou no 
Tainacan, há o Museu Imperial, que utiliza o DSpace, e o Museu de Belas Artes, que 
utiliza site próprio, não usando uma ferramenta específica para repositório digital.

O site do Museu Imperial  apresenta em sua página principal  um menu com 
todas as coleções, nesta pesquisa consideramos apenas “Coleções Digitalizadas”, um 
campo de busca e um link para a busca avançada, além de ter como diferencial,  a  
pesquisa por meio de um vocabulário controlado, conforme Figura 06.

Figura 06. Tela inicial do Museu Imperial

Fonte: Museu Imperial41

O acesso a busca ou busca avançada seguem o padrão do DSpace, e por isso, 
permite busca por  diferentes filtros e  facetas,  além de recursos de ordenação.  Ao 
acessar algum arquivo são apresentados os metadados e o link para abrir o arquivo, de 
fato. 

40  Museu Histórico Nacional. Acervo Museológico. Disponível em:
http://mhn.acervos.museus.gov.br/reserva-tecnica/#/?
view_mode=masonry&perpage=12&paged=3&order=DESC&orderby=date&fetch_only
%5B0%5D=thumbnail&fetch_only%5B1%5D=creation_date&fetch_only
%5B2%5D=author_name&fetch_only%5B3%5D=title&fetch_only%5B4%5D=description>. Acesso 
em 17 dez 2018

41  Museu Imperial. Disponível em: <http://www.museuimperial.gov.br/dami/>. Acesso em 08 nov 2018
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Das  informações  necessárias  ao  mapeamento,  o tamanho  do  acervo  foi 
calculado a partir da quantidade de arquivos de cada coleção, o formato dos arquivos 
foi  definido por amostragem e a existência de linguagem documentária constada via 
página de pesquisa por vocabulário controlado.

A página principal  do Museu Nacional  de Belas Artes,  Figura  07,  apresenta, 
além das coleções do acervo, uma série de informações institucionais. Há um campo 
para busca por palavra-chave mas é essencial que o usuário tenha conhecimento do 
que está buscando. 

Figura 07. Tela inicial do Museu Nacional de Belas Artes

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes42

Quando  uma  coleção  é  acessada  há  um  breve  resumo  e  os  itens  são 
apresentados individualmente, sendo a navegação entre estes feita uma a uma. A cada 
item são apresentados um conjunto simplificado de metadados. As coleções e itens 
podem ser compartilhados em redes sociais. 

Não  é possível  conhecer  o  tamanho do  acervo,  no entanto,  em alguns dos 
resumos das Coleções há um número aproximado de itens digitalizados, com valores 
como 3000 e 7000 itens por coleção. Com esta informação é possível inferir o quão 
grande é o acervo disponibilizado, o que torna a interface de navegação entre os itens 
ainda mais ineficiente.

Não foi localizado o software gestor do repositório, nem tampouco o padrão de 
metadados, a linguagem documentária e a forma para coleta dos dados.

42  Museu Nacional de Belas Artes. Disponível em: <http://mnba.gov.br/portal/colecoes/>. Acesso em 
08 nov 2018.
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 c) Fundação Casa de Rui Barbosa

A tela principal  do Repositório Rui Barbosa de Informações Culturais  -  RUBI, 
Figura  08,  apresenta  informações  diversas,  tal  como uma  página  institucional.  Na 
mesma interface, aparecem os campos referente a busca no repositório, que pode ser 
realizada por meio de palavra-chaves; facetas e ainda, de forma bem clara, apresenta a 
estrutura de suas comunidades, que quando acessadas, listam suas subcomunidades, 
junto a novos resultados das facetas. Esta organização dos dados facilita o acesso a 
informação a usuários que desconhecem ou que tem pouca experiência em relação ao 
conjunto de dados do acervo.

Figura 08. Tela principal do RUBI

Fonte: RUBI43

Boa parte dos dados pertinentes a esta pesquisa não foram fáceis de localizar,  
com exceção ao software gestor do repositório e a estrutura das coleções,  ambos 
apresentados na página principal.  O tamanho do acervo foi obtido por meio do acesso 
a faceta títulos.  O formato dos arquivos também foi obtido por meio da observação, 
por  amostragem,  dos  arquivos  disponíveis.  O  padrão  de  metadados,  a  linguagem 
documentária e o protocolo utilizado para coleta dos dados não foram encontrados, no 
entanto, foram informadas por e-mail, após solicitação. 

Em  relação  a  linguagem  documentária,  utiliza-se  o  mesmo  padrão  do 
vocabulário controlado da biblioteca - CDD, disponível na base de dados referenciais 
<acervos.casaruibarbosa.gov.br>, mantida com o software SophiA. Destaca-se que no 
SophiA há alguns itens distintos do DSpace e possui como principal diferença o fato 
de não fornecer acesso ao objeto digital. De todos os repositórios testados, apenas o 
RUBI oferece o acesso aberto aos dados via protocolo OAI-PMH.

43  Repositório Rui Barbosa de Informações Culturais. Disponível em: 
<http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/>. Acesso em 03 out 2018.
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 d) Funarte

O Brasil Memória das Artes utiliza o WordPress, com tema próprio, cuja página 
principal,  Figura  09,  disponibiliza  pesquisa  por  palavras-chaves,  a  estrutura  das 
coleções, e no rodapé da página, de forma bem discreta, algumas facetas - imagens,  
áudio, vídeos e textos.  A busca por palavra chave oferece o recurso autocompletar  
formulado  à medida que se escreve as palavras, facilitando a busca. Quando opta-se 
pelo acesso às coleções, os resultados são classificados pelo formato do arquivo, tais 
como textos, imagens, etc.

Figura 09. Tela inicial do Brasil Memória das Artes

Fonte: Brasil Memória das Artes44

No que diz respeito ao mapeamento técnico, as informações não foram fáceis 
de serem encontradas. A primeira, software, a página mostra o uso do WordPress, mas 
não do tema, descoberto por meio da tecla F12, que apresenta informações referente a 
página.  O  tamanho  do  acervo  foi  calculado  a  partir  do  somatório  dos  itens  das 
coleções.  As  coleções  são  estruturadas  pelo  formato  dos  arquivos,  logo,  está 
informação  foi  facilmente  identificada.  O  padrão  de  metadados,  a  linguagem 
documentária e o protocolo para coleta dos dados não foram localizados. 

O Acervo Sergio Britto não possui interface amigável. A tela principal, Figura 10, 
possui seis campos para palavras-chave e dois para tipos de categorização de dados. 
Um usuário que desconheça o acervo dificilmente conseguirá formular as palavras-
chave necessárias a localização dos arquivos. 

Figura 10. Tela inicial do Acervo Sergio Britto Digital

44  Brasil Memória das Artes. Disponível em: 
<http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/>. Acesso em 03 out 2018
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Fonte: SophiA Acervo45

Para fins de testes, simulou-se a pesquisa com a palavra-chave “sergio” e os 
selecionáveis manteve-se “Todos”. Os resultados são agrupados em tags e objetos, 
em uma página intitulada de Resumo, que permite novas pesquisas por palavras-chave 
. Em ambos os casos, apresenta-se a listagem dos itens, que devem ser selecionados 
manualmente  pelo  usuário.  Na  simulação  supracitada,  o  objeto  Hemeroteca,  por 
exemplo, resultou 1332 itens. Observou-se então, que, a menos que o usuário esteja 
munido  de  palavras-chaves  direcionadas,  será  muito  difícil  encontrar  o  objeto  de 
interesse. 

Dos dados necessários à pesquisa, apenas o software foi localizado. Não há a 
possibilidade de acessar todo acervo em uma única pesquisa, logo, é inviável conhecer 
o tamanho do acervo facilmente.   Sobre a estrutura das coleções,  considerou-se a  
tags, disponibilizadas para pesquisa. O formato dos arquivos podem ser encontrados a 
partir do acesso aos documentos, mas não há a informação clara. Sobre a linguagem 
documentária, o SophiA é uma solução direcionada a bibliotecas, desta forma, infere-
se que a linguagem documentária seja o CDD. De acordo com a empresa Prima, o 
produto SophiA Acervo não contempla integração via OAI.

O Acervo Funarte também utiliza o software SophiA, no entanto, com o produto 
SophiA Biblioteca, e conta com um layout mais empolgante que o do  Acervo Sergio 
Britto Digital. A página principal, Figura  11, é composta tanto pela busca rápida, por 
meio de palavras-chave, quanto a busca avançada, intitulada combinada, que permite 
ao  usuário  definir  diferentes  strings para  pesquisa.  Oferece  de  maneira  rápida  e 
intuitiva, a seleção de uma ou várias coleções, no entanto, para conclusão da busca é 
necessário que o usuário digite  o mínimo de 3 caracteres no campo destinado às 

45  SophiA Acervo. Disponível em: <http://sbrittod.funarte.gov.br/sophia_acervo/>. Acesso em 03 out 
2018. 
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inserção  das  palavras-chaves.  Assim,  caso  o  usuário  desconheça  o  conteúdo  da 
coleção terá uma pequena dificuldade em acessar o itens do acervo. 

Figura 11. Tela principal do Acervo Funarte

Fonte: Acervo Funarte46

Na  parte  inferior  da  página  estão  disponíveis  as  últimas  aquisições,  que 
provavelmente  referem-se  as  inserções  mais  recentes  do  repositório,  e  somente  a 
partir do link “ver mais” é possível ter acesso a alguns itens sem a necessidade de uma 
pesquisa prévia. Na tela “ver mais” é possível selecionar itens por meio de facetas. 

Em relação  a  pesquisa,  foram encontrados  com facilidade  o  software e  as 
coleções  do  acervo.  Não  é  possível  identificar  o  formato  do  arquivo pois  não  há 
informação nos metadados e não há direcionamento aos objetos,  pois estes estão 
apenas referenciados no Acervo. 

Por utilizar SophiA, constatou-se que utiliza o padrão de metadados MARC e 
Dublin Core, disponível para consulta na interface. Sobre a linguagem documentária, o 
SophiA  é  uma  solução  direcionada  a  bibliotecas,  desta  forma,  infere-se  que  a 
linguagem documentária seja a CDD. Mas no acervo, não há essa informação.

 e) Fundação Biblioteca Nacional 

A Fundação Biblioteca Nacional possui, além do acervo principal, a  BNDigital, 
um projeto  intitulado  Hemeroteca  Digital.  Diferente  dos  projetos  supracitados,  que 
possuem  páginas  próprias,  nesse  caso,  ambos  os  projetos  coexistem  na  mesma 

46  Acervo Funarte. Disponível em: <http://cedoc.funarte.gov.br/sophia_web/>. Acesso em 03 out 2018
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página. Assim, a página principal da BNDigital, Figura  12, oferece a busca rápida no 
acervo,  por  palavras-chave  e  a  busca  avançada,  no  acervo  e  na  Hemeroteca.  Por 
utilizar o software SophiA, apresenta características semelhantes aos acervos  que a 
utilizam.  Possui  “Últimas  aquisições”  e  acesso  a  itens  de  repositório  e  facetas 
somente após o acesso ao link “ver mais”. Só depois d

Figura 12. Tela principal da Biblioteca Nacional Digital

Fonte: BNDigital47

Os  dados  da  pesquisa  foram  encontrados  com  facilidade:  o  software,  as 
coleções do acervo e o tamanho do acervo.  O formato dos arquivos foi retirado por 
amostragem, verificando os arquivos. Constatou-se que utilize o padrão de metadados 
Dublin Core. De acordo com a empresa responsável pelo SophiA, o software permite a 
integração via OAI-PMH, no entanto, em módulo separado que precisa ser adquirido.  
Sobre a linguagem documentária, o SophiA é uma solução direcionada a bibliotecas, 
desta forma, infere-se que a linguagem documentária seja o CDD. 

 2.6. Considerações Finais

Os acervos criados e mantidos pelas vinculadas ao MinC são extremamente 
relevantes  para  sociedade  pois  diminuem  as  distâncias  entre  o  público  e  o  rico 
material cultural disponibilizado. No entanto, seu crescimento e a nova demanda da 
sociedade  exige  que  além  de  disponibilizar,  haja  também  ferramentas  de  buscas 
eficientes,  que  retornem com  facilidade  objetos  de  interesse,  e  muito  além disso,  

47  Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso em 
05 out 2018.
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ferramentas que permitam a interoperabilidade desses acervos, tornando a pesquisa 
transparente ao usuário. 

Para tal,  uma etapa necessária  é  a realização do levantamento técnico dos 
acervos, para conhecer a realidade atual destes. O resultado desta pesquisa deixou 
nítida a  heterogeneidade de soluções, que foram adquiridas a partir da composição de 
cada projeto, de suas particulares, sem que houvesse, aparentemente, a necessidade 
que  estes  “conversassem”.  Também  percebe-se  que  informações  pertinentes  aos 
acervos, como sua linguagem documentária, padrão de metadados e protocolos para 
coleta de dados não são claramente explicitada nas páginas. 

Do  ponto  de  vista  do  uso  dessas  informações  para  aplicações  em 
humanidades digitais, constata-se que há pouca possibilidade técnica de acessar os 
dados sistematizados em formatos abertos e de fácil acesso. Vale frisar que esses  
acervos representam informações culturais altamente qualificadas e curadas ao longo 
de gerações pela sociedade brasileira, logo representando bases de dados de enorme 
potencial  para  aplicações  computacionais  e  seu  uso  para  pesquisas  e 
desenvolvimentos no campo das humanidades digitais. 

É  fundamental  que  as  iniciativas  possam  repensar  em  seu  plano  de 
desenvolvimento na incorporação de funcionalidades técnicas que facilitem o acesso 
aos  dados  de  forma  simples  e  tecnicamente  viável  para  manipulação  por  outros 
pesquisadores  e  usuários.  Entende-se  aqui  que  esse  será  um passo  importante  e 
estruturante para o desenvolvimento dos estudos culturais com aplicações por meio 
das técnicas oriundas das humanidades digitais. É mais do que necessário que uma 
política  para  a  produção  e  manutenção  de  acervos  digitais  seja  pensada  e 
implementada no país nos próximos anos, visando fornecer condições estruturantes 
para o melhor reuso dessas informações valorosas da sociedade brasileira em tempos 
de  disseminação  ampla  de  novas  técnicas,  métodos  e  processos  de  pesquisa 
permeados pela cultura digital.
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