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1. Introdução 

O presente relatório refere-se ao Produto M, denominado “Suporte e 

manutenção à implementação do Tainacan nos museus do Ibram” previsto no 4º 

Termo Aditivo do TED UFG e Ibram. O produto busca descrever a execução do 

trabalho de suporte, apoio e manutenção aos museus Ibram que estão tendo seus 

acervos disponibilizados de forma on-line por meio da ferramenta Tainacan.  

O trabalho de suporte se desenvolve e acontece de forma mais ativa durante 

os procedimentos técnicos que envolvem os processos de tratamento das bases de 

dados e as etapas de configuração do Tainacan, para receber os dados e viabilizar 

posterior disponibilização dos acervos. Nestas etapas, que acontecem por meio de 

reuniões semanais entre as equipes do Instituto Brasileiro de Museus - Ibram 

(Coordenação-Geral de Sistemas de Informação Museal - CGSIM e membros de cada 

museu envolvido) e a Universidade Federal de Goiás - UFG, são discutidas e 

efetuadas possíveis correções e melhorias nos dados. Todo esse processo já possui 

uma metodologia de trabalho estabelecida, que foi apresentada e descrita de forma 

detalhada em relatórios de produtos entregues anteriormente, podendo mencionar, 

entre eles, os produtos “H”, “I” e “J”1, referentes ao 2º e 3º termos aditivos do TED 

UFG e Ibram.  

Uma outra etapa importante no trabalho desenvolvido pela equipe de suporte 

da UFG, que envolve todo esse suporte, apoio e manutenção aos museus Ibram,  é 

relacionado ao processo de montagem das páginas de apresentação dos acervos, 

que se configura a partir da aplicação dos blocos de conteúdo do Tainacan, criados 

para o WordPress.2 Ao associar os recursos nativos de publicação do WordPress com 

os blocos de conteúdo do Tainacan, podemos criar páginas que ajudam a melhor 

contextualizar cada acervo. Mais adiante será apresentado, de forma mais detalhada, 

o trabalho desenvolvido com cada instituição no processo de montagem de suas 

páginas.  

Além dos conteúdos mencionados acima, o presente relatório também 

descreve os processos de trabalho diário da equipe de suporte da UFG com os 

 
1 Disponíveis para acesso em:  
https://drive.google.com/file/d/1j7IDjYl7PhhDLi4GNBydKMQBq-HtBgQy/view;  
https://drive.google.com/file/d/1CdFKhxEKUC4CAr0pNEIlPFEzfFe-2vu7/view; 
https://drive.google.com/file/d/1eny1695QOH0GxfdnyTOJ2qQJx8ABdscr/view 
2 https://wordpress.com/br/support/editor-do-wordpress/ 

https://drive.google.com/file/d/1j7IDjYl7PhhDLi4GNBydKMQBq-HtBgQy/view
https://drive.google.com/file/d/1CdFKhxEKUC4CAr0pNEIlPFEzfFe-2vu7/view
https://drive.google.com/file/d/1eny1695QOH0GxfdnyTOJ2qQJx8ABdscr/view
https://wordpress.com/br/support/editor-do-wordpress/
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Museus Ibram, que está relacionado às dúvidas gerais do uso do software, reporte de 

erros e recepção, reporte de sugestões de melhorias e entre outros. 

2. Suporte aos Museus implementados 

Desde o início da parceria estabelecida entre a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) e o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), até o presente momento foram 

realizadas a implementação de 29 diferentes coleções, pertencentes à acervos de 20 

Museus Ibram. Em meio a esse processo, a etapa de trabalho referente ao suporte 

às instituições, que começa após a coleta de dados, não termina com a publicação e 

a difusão do acervo. Durante o tratamento, diferentes ajustes podem ser feitos via 

interface administrativa do Tainacan pelas equipes dos Museus. Neste processo, a 

equipe de suporte atua sanando dúvidas de uso da ferramenta, remodelando a base 

de dados, recebendo e reportando erros para a equipe de desenvolvimento e no 

auxílio à modelagem de novas funcionalidades. Essa ação de suporte e auxílio aos 

museus acontece, principalmente, por meio da ferramenta de comunicação 

instantânea do Google, a Google Hangouts.3 

Outro importante papel desempenhado pela equipe de suporte é também o de 

intermédio entre as equipes dos Museus e da Coordenação de Tecnologia da 

Informação - CTINF/Ibram, quando são necessárias ações específicas nas 

instalações, relacionadas a problemas de funcionamento, instabilidades, atualizações 

do sistema, criação de usuários e entre outras. 

De modo a explicitar e possibilitar melhor compreensão em relação às ações 

de suporte, suas atividades podem ser divididas da seguinte forma:  

• Respostas às dúvidas sobre criação de novos metadados; 

• Respostas às dúvidas sobre a inserção de novos itens ou novas coleções; 

• Resposta de dúvidas e treinamentos relativos ao uso dos blocos de conteúdo 

do Tainacan criados para o WordPress; 

• Recepção e reporte de erros da aplicação à equipe de desenvolvimento; 

• Recepção e reporte de erros da aplicação à equipe de suporte do Ibram; 

• Recepção e reporte de sugestões de melhorias à equipe de desenvolvimento 

do Tainacan: novas funcionalidades que venham a auxiliar na rotina diária do 

museu e que possam ser desenvolvidas e eventualmente implementadas.  

 
3 https://hangouts.google.com/ 

https://hangouts.google.com/
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2.1 Sistema de Tickets - CATI 

Com o aumento de número de instalações ativas rodando na infraestrutura de 

servidores do Ibram, as atividades de suporte às estas instalações e seus usuários 

ficaram cada vez mais complexas. Para dar conta desta demanda foi solicitado à 

Coordenação de Tecnologia da Informação (CTINF/Ibram) um sistema de chamados, 

onde pudéssemos fazer o gerenciamento de todos os procedimentos relacionados às 

instâncias do Tainacan de cada museu.  

O acesso ao CATI - sistema de tickets, é feito por meio de login e senha e está 

restrito à equipe do Tainacan. Abaixo será apresentado seu funcionamento e 

especificações.  

Página inicial de login no Sistema CATI 

 

 

Tela inicial Sitema CATI - Ibram 
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Dentro do sistema temos as opções de solicitações relativas ao software 

Tainacan, que estão divididas da seguinte forma:  

• Alteração de configuração: Solicitações referentes à necessidade de 

realização de alterações nos sistemas Tainacan; 

• Criação de novo ambiente: Solicitações referentes à necessidade de 

criação de um novo ambiente Tainacan; 

• Criar/excluir usuário: Solicitações referentes à necessidade de criação ou 

exclusão de um usuário Tainacan; 

• Instalação/atualização de Plugin: Solicitações referentes à necessidade 

de instalação ou atualização de plugin das aplicações Tainacan; 

• Instalação/atualização de Tema: Solicitações referentes à necessidade 

de instalação/atualização de tema; 

• Reportar indisponibilidade: Solicitações referentes às indisponibilidades 

ocorridas nos sistemas Tainacan; 

• Reportar lentidão: Solicitações referentes à lentidão ocorrida nos sistemas 

Tainacan. 

 

  Depois de selecionar a opção desejada, seguimos para uma página padrão de 

descrição da solicitação, onde é possível detalhar o procedimento que deve ser 

realizado, com as informações específicas do chamado que está sendo aberto sendo 

possível, inclusive, adicionar alguns arquivos anexos, com imagens capturadas da 

tela quando de um erro ou até mesmo material de apoio. 

 

 

Página para descrição do chamado 

 

Ao clicar em concluir, recebemos um número de ticket referente à solicitação 

feita, o que permite rastrear o caminho do atendimento. Somos informados também 
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a respeito da prioridade definida para a solicitação, que pode ser: Alta; Média ou 

Baixa. 

A respeito do CATI e sua funcionalidade, entende-se que seria de grande valia 

que este sistema também pudesse ser utilizado pela equipe dos museus, o que 

possibilitaria uma melhor comunicação com a equipe de suporte do Ibram. 

3. Atualização de dados 

Após a entrega do último relatório relativo às implementações, realizada em 

setembro de 2019, desde então mais 9 museus tiveram seus processos de migração 

de dados finalizado e seu acervo disponibilizado ao público. Além disso, novos 

museus tiveram seu tratamento iniciado e outros seguem ainda em processo de 

migração.  

Para apresentar de forma resumida os novos lançamentos cujo tratamento dos 

acervos já foi descrito e detalhado no relatório do Produto J4, foi montada a tabela a 

seguir: 

Museu Data do 

Lançamento 

Quantidade 

total de 

itens 

Quantidade 

de Itens 

públicos 

Itens 

com 

foto 

Formato da base original 

Museu Regional 
de São João del 
Rei 

05/02/2020 446 328 377 
Ficha catalográfica do Instituto 
do Patrimônio e Artístico 
Nacional em Microsoft Word 

Museu Casa de 
Benjamin Constant 

11/11/2019 983 983 978 
Fichas catalográficas em 
Access 

Museu Casa da 
Princesa 

22/11/2012 996 264 500 
Planilha de inventário em 
Microsoft Excel 

Museu das 
Bandeiras 

27/09/2019 401 350 401 
Ficha catalográficas em 
Microsoft Word 

Museu de Arte 
Sacra da Boa 
Morte 

21/02/2020 783 110 110 
Planilha de inventário em 
Microsoft Excel 

Museu da 
Inconfidência 

06/12/2019 4.624 4.624 4.624 Base de dados do Sistema 
SCAM 

Museu das 
Missões 

27/09/2019 184 91 184 
Fichas de catalogação SIMBA 
e Inventário Museológico de 
2017 em pdf 

 
4  Relatório referente ao produto J do 3º Termo Aditivo do TED UFG e Ibram - setembro de 2019 
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Os Museus que ainda não tiveram seu tratamento descrito, ou que seguem 

com ações de tratamento em andamento serão apresentados na sequência deste 

relatório. 

3.1 Procedimentos técnicos de pré-processamento realizados em cada 
base de dados: novos museus 

Nesta nova etapa de trabalho foram coletados os acervos de mais 4 museus 

para tratamento e publicação no Tainacan. Todos estes acervos passaram pelas 

etapas de trabalho que foram detalhadamente descritas no relatório do Produto J5. 

São elas: 

 

1 - Coleta de dados: compreende a coleta dos dados e sua conversão em um arquivo 

de texto separado por vírgulas (csv), que será o formato adotado para as bases de 

dados que serão tratadas, normalizadas e migradas para o Tainacan. 

 
2 - Análise da documentação: estudo dos padrões de metadados e vocabulários 

controlados usados na documentação. 

 
3 - Tratamento dos dados: melhoria da organização da informação, da qualidade 

dos dados registrados e na padronização de termos que, por consequência, tornam 

a recuperação das informações mais fácil e rápida, as buscas mais precisas e 

assertivas, e ainda permitem outras visualizações e análises mais completas e 

detalhadas do conteúdo dos acervos, permitindo conhecer com mais propriedade 

cada acervo. 

 
4 - Importação dos dados para o Tainacan e validação pela equipe do museu: 

etapa onde o trabalho de tratamento e melhoria dos dados pode ser checado pelos 

profissionais do museu. 

 
5 - Publicação e difusão do acervo: etapa final do processo onde é montada junto 

a equipe do museu a página para apresentação das coleções, que contextualiza e 

apresenta o acervo ao usuário. 

 

 
5 https://drive.google.com/file/d/1eny1695QOH0GxfdnyTOJ2qQJx8ABdscr/view 
 

https://drive.google.com/file/d/1eny1695QOH0GxfdnyTOJ2qQJx8ABdscr/view
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Nos tópicos abaixo, foram listadas e apresentadas as características gerais 

das novas instalações, bem como o detalhamento de alguns processos de tratamento 

de cada uma delas. 

3.1.1 Museu Villa Lobos 

“Instalado em um casarão tombado do século XIX, o Museu Villa-Lobos reúne objetos 

e documentos referentes à vida e à obra do compositor e maestro Heitor Villa-Lobos. 

O acervo tem mais de 53 mil itens, entre partituras (manuscritas e impressas), 

correspondências, recortes de jornais, discos, filmes, livros, condecorações, 

instrumentos musicais e objetos de uso pessoal.”6 

3.1.1.1 Tratamento da coleção de objetos pessoais 

O museu possui itens inicialmente divididos em 7 coleções: itens 

multidimensionais, fotografias, acervo bibliográfico, arquivo audiovisual, programas e 

cartazes de concerto, arquivo sonoro, partituras, correspondências e outros 

documentos textuais e fotografias. O acervo possui uma série de problemas 

referentes a documentação que vêm sendo corrigidos pela equipe de museologia. 

3.1.1.2 Atividades desenvolvidas e em andamento 

Com a entrada da nova museóloga no quadro de profissionais do Museu, a 

equipe retomou o trabalho de tratamento da coleção de itens tridimensionais. Foram 

diagnosticadas uma série de inconsistências em relação ao tratamento dado aos itens 

em trabalhos anteriores. Além disso, a equipe está criando grupos de itens para 

melhor organização do acervo.  

“A coleção de objetos pessoais foi criada em 2019 no contexto de adoção da 

plataforma digital Tainacan e consequente reorganização da informação e da 

documentação museológica do Museu Villa-Lobos. A coleção é a junção das 

seguintes coleções do MVL, agrupamentos anteriormente utilizados na gestão do 

acervo: 2 - Interiores, 3 - Lazer e desporto, 4A - Objetos Pessoais - acessórios de 

indumentária, 4B - Objetos Pessoais - artigos de tabagismo, 4C - Objetos Pessoais - 

artigos de toalete, 4E - Objetos Pessoais - artigos de viagem, 10 - Instrumentos de 

precisão óptico, 13 - Objetos de trabalho, 20A - Utensílios de comunicação escrita - 

 
6 Fonte: http://museus.cultura.gov.br/espaco/6103/ 

http://museus.cultura.gov.br/espaco/6103/
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objetos de escritório, 26 - Fragmentos, 11- Objetos cerimoniais, 8 - Embalagens e 

recipientes. São objetos tridimensionais tais como lápis, borrachas, canetas, penas 

de escrita, gravatas, medalhas, isqueiro, entre outros objetos pessoais que 

pertenceram a Villa-Lobos.”7  

 

O trabalho está dividido nas seguintes frentes: 

• Criação de agrupamentos de itens; 

• Correção da numeração de alguns itens; 

• Conferência dos registros fotográficos faltantes; 

• Conferência dos registros fotográficos atuais para ver se realmente 

representam aquele item; 

• Checagem item a item das informações textuais. 

 

3.1.1.3 Dados gerais 

Link do acervo no site de produção http://museuvillalobos.acervos.museus.gov.br/ 

Link do site de homologação http://museuvillalobos.tainacan.org/ 

Status atual Lançado 

Data do lançamento ou previsão 10/10/2019 

Número total de coleções ainda em estudo 

Número total de coleções públicas 1 

Número total de itens ainda em estudo 

Número de itens públicos 1812 

Número de itens privados 0 

Número total de itens com imagens 1812 

Porcentagem de itens públicos 100% 

Porcentagem de itens com imagens ainda em estudo 

Origem dos dados coletados Software Villa Info e Inventário em excel. 

 
7 fonte: texto produzido pela equipe do museu Villa Lobos 

http://museuvillalobos.acervos.museus.gov.br/
http://museuvillalobos.tainacan.org/
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Equipe do museu envolvida na ação 

Álea Almeida – Coordenação técnica 
Juliana Amado – Museologia 
Márcia Ladeira – Museologia 
Pedro Belchior – Pesquisa 
Ricardo Chaker – Estagiário 
Bruno Silva - Estagiário 

 

3.1.2 Museu da República 

“Conhecido como Palácio do Catete, o edifício que abriga o Museu da República foi 

construído em meados do século XIX pelo Barão de Nova Friburgo. Mais tarde, foi 

adquirido pelo governo federal para sediar a Presidência da República. Em 1960, logo 

após a transferência da capital para Brasília – e quando já haviam passado por lá 18 

presidentes -, tornou-se sede do museu.”8 

3.1.2.1 Sobre a coleção em tratamento 

“O Museu da República, por intermédio de suas ambientações, das exposições 

temporárias, de longa duração e dos eventos culturais, busca oferecer ao visitante 

um panorama da história republicana. Fotos, documentos, objetos, mobiliário e obras 

de arte dos séculos XIX e XX integram seu acervo, exposto nos diversos salões do 

Palácio.”9 

Atualmente, o acervo em tratamento conta com um total de 9.624 itens.  

3.1.2.2 Coleta, processamento, modelagem e migração da base de dados 

A base atual em tratamento foi retirada do software BDR que era utilizada pelo 

Museu. Após o processo de consolidação das planilhas provenientes do banco de 

dados anterior, a equipe de suporte identificou uma série de inconsistências: falta de 

itens; ausência de padronização dos termos; ruídos e caracteres em branco em 

excesso. Durante o processo de tratamento notamos que algumas informações não 

foram exportadas do banco de dados, para contornar este problema realizamos a 

extração destas informações, por meio de scripts, do conjunto de relatórios em PDF 

gerados pelo software BDR.  

Com isso, depois do primeiro processamento dos dados, foi enviado à 

museóloga do Museu da República os dados de acesso do Tainacan, com a versão 

 
8 fonte: http://museus.cultura.gov.br/espaco/6106/ 
9 Fonte: http://museudarepublica.museus.gov.br/o-museu/ 

http://museus.cultura.gov.br/espaco/6106/
http://museudarepublica.museus.gov.br/o-museu/
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de tratamento, para que fosse realizado testes de usabilidade e verificação do acervo 

transformado. A partir dos erros e sugestões apontados, também foi realizado pela 

equipe do Tainacan uma verificação amostral de quase 1% dos itens, com margem 

de confiança de 95% para identificação de outras inconsistências. Com a relação das 

modificações tabuladas, foi iniciado a última fase de correções para que a equipe do 

Museu possa retomar o uso da base de dados. 

3.1.2.3 Dados gerais 

Link do acervo no site de produção museudarepublica.tainacan.org 

Link do site de homologação Indisponível 

Status atual Em tratamento 

Data do lançamento ou previsão A definir 

Número total de coleções 4 

Número total de coleções públicas A definir 

Número total de itens 9.624 

Número de itens públicos A definir 

Número de itens privados 9.624 

Número total de itens com imagens 1.667 

Porcentagem de itens públicos 0% 

Porcentagem de itens com imagens 17,32% 

Origem dos dados coletados Cópia do banco de dados e relatórios PDF 

Equipe do museu envolvida na ação Claudia de Fátima Barreira - Museóloga 
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3.1.3 Museu Solar Monjardim 

 

“Instalado em um casarão colonial que teve 

sua construção iniciada na década de 1780, o 

Museu Solar Monjardim revela a vida 

cotidiana no século XIX através de objetos e 

manifestações artísticas.” 

 

3.1.3.1 Coleta, processamento, modelagem e migração da base de dados 

Quando da visita ao museu pela equipe da UFG e do Ibram, o Museu não 

apresentou nenhuma base de dados consolidada. O acervo museológico era 

composto apenas por uma listagem dos itens. No foi relatado pela equipe que parte 

do acervo de arte sacra do Museu estava sendo trabalhado por uma equipe da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Até o presente momento, não recebemos 

este acervo para tratamento. Durante a mesma visita fomos informados que parte do 

acervo arquivístico estava em processo final de tratamento e poderia ser publicado 

no Tainacan. A equipe do Museu nos enviou uma base de dados com 1.783 

documentos, sendo eles divididos entre 201 textuais e 1.582 iconográficos. Toda a 

base de dados textual foi tratada. Durante o processo de análise das fotografias foi 

identificado que, em sua maioria, a digitalização havia sido realizada em baixa 

resolução. Como resposta a identificação do problema de resolução das fotografias, 

a equipe do Museu definiu que o processo de digitalização será refeito, de modo a 

melhorar a qualidade da resolução. O trabalho será realizado a partir do retorno das 

atividades presenciais no Museu, que por hora estão suspensas devido ao contexto 

da pandemia de Covid-19.   

“O acervo arquivístico do Museu Solar Monjardim é representativo dos 

costumes, tradições, política e história da sociedade capixaba abrangendo o período 

da segunda metade do século XIX até a década de 90 do século XX. Suas origens 

remetem ao acervo do Museu Capixaba, transferido para a sede da antiga Fazenda 

Jucutuquara, tombada em 25 de outubro de 1940 pelo Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. Permanecendo nesse local de 1964 a 1969, passou posteriormente à 

gestão da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, em conjunto com o Museu 

de Arte Sacra, agora sob a denominação de Museu de Arte e História do Espírito 
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Santo. Em 1980 depois de um período de três anos de fechamento para obras de 

recuperação e já sob a gestão UFES/IPHAN, o museu é reaberto com o nome de 

Museu Solar Monjardim franqueando o acesso ao público ao seu acervo arquivístico, 

composto de 1.792 documentos, sendo 210 textuais e 1.582 iconográficos.” 10  

3.1.3.2 Dados gerais 

Link do acervo no site de produção Ainda em homologação 

Link do site de homologação https://museu8.tainacan.org/ 

Status atual Em tratamento 

Data do lançamento ou previsão Sem previsão 

Número total de coleções 2 

Número total de coleções públicas 0 

Número total de itens 1750 

Número de itens públicos 0 

Número de itens privados 1750 

Número total de itens com imagens 174 

Porcentagem de itens públicos 0% 

Porcentagem de itens com imagens 10% 

Origem dos dados coletados Planilha 

Equipe do museu envolvida na ação Ângela Vieira Abreu - Museóloga 

 

3.1.4 Museu Histórico Nacional 

3.1.4.1 Coleta, processamento, modelagem e migração da base de dados 

A coleção de numismática do Museu Histórico Nacional - MHN é a maior base 

já processada pela equipe do Tainacan. O museu não possui uma base consolidada 

para a gestão dos mais de 150 mil itens da coleção. Dessa forma, foi recebido pela 

 
10 Fonte: texto produzido pela equipe do museu para compor o site que ainda está em fase de 
montagem 

https://museu8.tainacan.org/wp-admin/admin.php?page=tainacan_admin#/collections/31273/items?perpage=96&paged=1&order=DESC&orderby=date&admin_view_mode=table&fetch_only_meta=75129%2C31278&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date
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equipe do Tainacan 140 arquivos de planilha para serem processados e 

posteriormente importados para o Tainacan. Por ser uma base bastante fragmentada, 

foi necessário um trabalho em equipe para mapeamento dos metadados e 

consolidação dessas planilhas, realizado entre os representantes do Museu, Paula 

Aranha e Pedro Heringer, e a equipe da UFG, que resultou em 16 planilhas finais - 

uma redução de 88% no número de planilhas únicas. Ao final, foi estudado uma 

maneira de integração das 16 planilhas em uma única base de dados para que o 

tratamento dos dados fosse inicializado. 

Com a nova base de dados, foram realizados os processos de conferência e 

validação para certificação da integralidade dos dados após a primeira fase - coleta, 

consolidação e estruturação da base. Atualmente, a coleção de numismática do MHN 

está em tratamento. Esse tratamento tem sido feito através de encontros online 

semanais entre a equipe UFG e a museóloga Paula Aranha, que participa do processo 

de tomada de decisão e definição de estratégias durante a transformação dos dados. 

Sabendo que é um acervo com características muito peculiares e diferentes daquelas 

padronizadas conforme o INBCM, essa foi a melhor forma de organização encontrada 

para o andamento de todo o processo que precede a importação final dos itens para 

o Tainacan. 

 Para melhor detalhamento, até o momento foram tratados 6 metadados: 

Matéria/Técnica (redução de 1.181 termos únicos para 496); Estados de Conservação 

- Numismática (redução de 48 termos únicos para 8); Local de Produção 1 (redução 

de 1.118 termos únicos para 989); Local de Produção 2 (redução de 262 termos 

únicos para 167); Local de Produção 3 (redução de 22 termos únicos para 19). 

Durante esse processo, também foram criados alguns metadados: Observação sobre 

Material/Técnica (para receber os comentários realizados sobre os materiais e técnica 

envolvidos durante a produção do item); Estados de Conservação - INBCM (como 

forma de adequação ao padrão de metadados adotado pelos museus do Ibram); Local 

de Produção - Junção (para consolidar toda a informação dos outros três metadados 

para informações sobre local de produção do item)  e Continentes (para categorização 

dos itens com base no seu local de produção, como forma de otimizar o processo de 

busca). 
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3.1.4.1 Dados gerais 

Link do acervo no site de produção Indisponível 

Link do site de homologação Indisponível 

Status atual Em tratamento 

Data do lançamento ou previsão A definir 

Número total de coleções 1 

Número total de coleções públicas 1 

Número total de itens 150.286 

Número de itens públicos 0 

Número de itens privados 150.286 

Número total de itens com imagens A verificar 

Porcentagem de itens públicos 0% 

Porcentagem de itens com imagens A verificar 

Origem dos dados coletados 140 documentos de planilha 

Equipe do museu envolvida na ação Paula Aranha e Pedro Heringer 

 

3.1.5 Museu Regional de Caeté 

“Instalado em uma casa construída em fins 

do século XVIII, o Museu guarda um acervo 

composto por mobiliário e objetos de época, 

além de peças de arte popular e de arte sacra 

de cunho popular. O museu também atua na 

preservação da riqueza cultural, dos saberes 

e fazeres do povo de Caeté e seus distritos, 

promovendo cursos e oficinas sobre técnicas 

artesanais tradicionais na região.11” 

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

https://www.museus.gov.br/os-museus/museus-ibram/
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3.1.5.1 Coleta, processamento, modelagem e migração da base de dados 

A documentação enviada pelo Museu compreendia a fichas de inventário 

em formato Microsoft Word do modelo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, que passaram por processo de extração de dados via script para 

consolidação de planilha de valores separados por vírgulas (csv). 

Depois de validada a extração dos dados e consolidada a planilha de valores 

separados por vírgulas (csv)  foram realizados os tratamentos de normalização e 

padronização dos termos por meio da ferramenta OpenRefine, utilizando ações como: 

remoção de espaços em branco em excesso; padronização do uso de caixa baixa e 

alta; remoção de ruído textual; padronização de data e local de produção.  

Durante o processo de migração dos dados, a equipe do Museu optou por 

fazer novas fotos do acervo e renomeá-las adequadamente, o que paralisou o 

trabalho durante algum tempo. As novas imagens já foram recebidas e o trabalho de 

tratamento e modelagem está sendo concluído para que a migração do acervo possa 

ser finalizada e seja possível realizar o seu lançamento. Já foram realizados os 

procedimentos de normalização e padronização dos dados e atualmente estamos 

trabalhando na adequação e modelagem dos metadados para a disponibilização no 

Tainacan. 

Além de corrigir a nomenclatura dos metadados, foi criado o metadado 

Situação, garantindo assim a adequação dos metadados ao proposto pelo INBCM. 

Foram também excluídos da base de dados os seguintes metadados: Distrito/Bairro; 

Endereço; Acervo; Proprietário e Responsável Imediato. 

3.1.5.2 Dados gerais  

Link do acervo no site de produção Não possui 

Link do site de homologação http://museu4.tainacan.org/ 

Status atual Em tratamento 

Data do lançamento ou previsão Não possui 

Número total de coleções 1 

Número total de coleções públicas 0 

Número total de itens 304 

http://museu4.tainacan.org/
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Número de itens públicos 0 

Número de itens privados 304 

Número total de itens com imagens 123 

Porcentagem de itens públicos 0 

Porcentagem de itens com imagens 40% 

Origem dos dados coletados Fichas de inventário em Microsoft Word 

Equipe do museu envolvida na ação Quadro de pessoal alterado, ainda não temos 
conhecimento do novo profissional responsável  

 

3.1.6 Museu Lasar Segall 

 “O Museu Lasar Segall é uma instituição pública dedicada à preservação, 

estudo e divulgação da obra do artista lituano naturalizado brasileiro Lasar Segall 

(1889-1957), um dos pioneiros da arte moderna no Brasil. O Museu está situado na 

antiga residência e ateliê do artista, e além do acervo, oferece visitas educativas e 

cursos, contando ainda com sala de cinema e biblioteca.”12 

3.1.6.1 Coleta, processamento, modelagem e migração da base de dados 

Os dados recebidos do Museu são referentes à três coleções: Acervos Obras; 

Documental; e Fotográfico. Eles foram exportados do software proprietário chamado 

Katalogos13 e enviados para equipe de suporte da UFG em formato de planilha. Estes 

documentos foram processados e consolidados a partir da realização dos 

procedimentos de normalização e tratamento. 

 

Coleção Quantidade de arquivos 

Acervos Obras 32 planilhas 

Documental 19 planilhas 

Fotográfico 67 planilhas 

 
12 http://museus.cultura.gov.br/espaco/6111/ 
13 http://segall.aristoteles.global/ 

http://museus.cultura.gov.br/espaco/6111/
http://segall.aristoteles.global/
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 O processamento dos dados recebidos foi iniciado com a coleção Acervos 

Obras, seguido pela coleção Documental. Em relação a coleção Fotográfica, essa 

ainda não foi processada, pois, de acordo com as informações do Museu, ainda segue 

em processo de atualização.  

 O procedimento adotado para consolidação se deu a partir de prints da 

interface do Sistema Aristóteles, utilizado pelo Museu, e de uma análise sistemática 

dos itens que identificam relacionamento entre as planilhas. Atualmente, estão sendo 

realizadas reuniões periódicas entre as equipes do Museu e do Tainacan, para 

validação das modificações estruturais necessárias para a modelagem dos dados e 

migração para o plugin Tainacan.  

3.1.6.2 Dados gerais  

Link do acervo no site de produção Não se aplica 

Link do site de homologação http://museu10.tainacan.org 

Status atual Em implementação 

Data do lançamento ou previsão Não se aplica 

Número total de coleções 5 

Número total de coleções públicas Não se aplica 

Número total de itens 3150 

Número de itens públicos Não se aplica 

Número de itens privados Não se aplica 

Número total de itens com imagens 2914 

Porcentagem de itens públicos Não se aplica 

Porcentagem de itens com imagens 92% 

Origem dos dados coletados Sistema Aristóteles 

Equipe do museu envolvida na ação 
Pierina Camargo (Museóloga) 
Ademir José Maschio (coordenador de TI) 
Ricardo Alberton Fernandes (museólogo) 

  

http://museu10.tainacan.org/
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3.1.7 Museu Casa Histórica de Alcântara 

“O Museu Casa Histórica de Alcântara está 

instalado em um sobrado colonial, que faz 

parte de um dos mais belos conjuntos 

arquitetônicos de Alcântara/MA, situado na 

Pça da Matriz. Seu acervo é constituído de 

mobiliário, vidrarias de farmácia, entre 

outros objetos de valor histórico. O sobrado 

e seu acervo possibilitam lançar um olhar 

sobre a história do Brasil e do município.”14 

 

 

 

 

3.1.7.1 Coleta, processamento, modelagem e migração da base de dados 

 A base de dados enviada para a equipe do Tainacan foi exportada a partir da 

ferramenta Microsoft Access. O tratamento foi iniciado com um mapeamento dos 

relacionamentos entre as tabelas e itens da base e, na sequência, foi realizada a 

exportação para o formato de planilha xlsx. 

 Com os dados em planilha, iniciou-se a etapa de validação das modificações 

propostas pela equipe do Museu, sendo representado pelo Yuri Sampaio Capellato 

Logrado, e com o acompanhamento da Amanda Oliveira, representando o Ibram. Nas 

reuniões, discutiu-se a respeito dos metadados vazios ou com o preenchimento 

duvidoso, visto que não foi enviado nenhuma documentação. 

 Uma vez validada a nova estrutura para a base, foram iniciados os tratamentos 

de normalização e padronização dos termos com a ferramenta Open Refine. As 

modificações realizadas envolveram: a remoção de espaços em branco em excesso; 

padronização do uso de caixa baixa e alta; remoção de ruído textual; padronização 

de data e local de produção e implementação de novos metadados conforme padrão 

INBCM.  

 
14 http://museus.cultura.gov.br/espaco/6090/ 

http://museus.cultura.gov.br/espaco/6090/
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 Adiante, foi feito um novo alinhamento entre as equipes envolvidas para 

validação final do tratamento já realizado e, posteriormente, a base foi consolidada e 

importada na instalação do Museu e, dessa forma, então ser iniciado a etapa final de 

personalização da instalação.  

 

3.1.7.2 Dados Gerais 

Link do acervo no site de produção http://museucasahistoricadealcantara.acervos.museus.g

ov.br/ 

Link do site de homologação https://museu13.tainacan.org/ 

Status atual Lançado 

Data do lançamento ou previsão 18/05/2020 

Número total de coleções 3 

Número total de coleções públicas 3 

Número total de itens 2109 

Número de itens públicos 631 

Número de itens privados 1478 

Número total de itens com imagens 631 

Porcentagem de itens públicos 30% 

Porcentagem de itens com imagens 30% 

Origem dos dados coletados Base de dados em Access 

Equipe do museu envolvida na ação Yuri Sampaio Capellato Logrado – Comunicação 

 

3.1.8 Museu Casa da Hera 

“A Casa da Hera foi erguida na primeira metade do século XIX, onde residiu a 

família de Joaquim José Teixeira Leite, grande advogado e comissário de café. 

Em 1952, a construção foi tombada como patrimônio nacional. Além de mobiliário, 

quadros e objetos de uso doméstico originais, o acervo inclui uma vasta biblioteca 

e uma importante coleção de trajes de origem francesa. A biblioteca possui 890 

http://museucasahistoricadealcantara.acervos.museus.gov.br/
http://museucasahistoricadealcantara.acervos.museus.gov.br/
https://museu13.tainacan.org/
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livros e três mil periódicos do século XIX. Há, ainda, um piano Henri Herz, raro 

exemplar do século XIX. 15 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

https://www.museus.gov.br/os-museus/museus-ibram/
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3.1.8.1 Coleta, processamento, modelagem e migração das bases de dados 

Os dados foram recebidos do Museu Casa da Hera em fichas no formato 

Microsoft Word. O processo de extração dos dados para conversão em uma planilha 

de valores separados por vírgulas (csv) foi realizado por meio de script em python, 

que possibilitou a raspagem de dados do documento Microsoft Word. Em função da 

falta de padrão nas fichas para os metadados de dimensões, esta foi uma das etapas 

mais demoradas do processo. Ao final do processo de conversão, com a planilha csv 

do acervo em mãos, foi possível iniciar o processamento da base. 

A primeira etapa foi a validação da base de dados em csv pela museóloga 

Aline Bougleux, que conferiu dados da planilha com as fichas originais do acervo. 

Depois de consolidada e validada a base de dados, foi feita a modelagem dos 

metadados, de forma a adequar aos metadados propostos pelo INBCM e, também, 

realizados os tratamentos de normalização e padronização dos termos por meio da 

ferramenta Open Refine. As alterações que foram efetuadas na base de dados 

compreenderam as seguintes ações: remoção de espaços em branco em excesso; 

padronização do uso de caixa baixa e alta; remoção de ruído textual e padronização 

de data e local de produção. É importante mencionar, que todas as decisões sobre 

as modificações realizadas na base de dados foram tomadas em conjunto com as 

equipes do Museu e Ibram.   

Após o lançamento do acervo do Museu, que ocorreu no dia 19 de maio de 

2020, observou-se que parte dos itens do acervo não tiveram sua documentação 

enviada à equipe da UFG. Dessa forma, após a normalização da documentação, a 

equipe segue em trabalho conjunto com o Museu para a consolidação da base 

completa.  

No processamento da base da dados deste Museu foi observado um trabalho 

maior com os metadados de dimensões. Inicialmente foram identificados 106 

metadados na base, destes 86 eram metadados de medidas diferentes. Para 

entender melhor o preenchimento desses metadados e possibilitar a sua adequação, 

foi feito um levantamento da porcentagem de preenchimento de cada um deles de 

forma a auxiliar na tomada de decisão. Nesse processo foi possível identificar os 

metadados que eram muito específicos de determinados itens e também aqueles que 

se aplicavam a maior parte da base. Foi constatado também, que parte destas 

medidas seriam específicas de itens de indumentária, desta forma optou-se por dividir 
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o acervo em duas coleções, sendo elas: Acervo Museológico e Indumentária. Os 

metadados de medidas que deveriam existir em cada uma das coleções foram 

definidos pela museóloga, de forma que as medidas representassem adequadamente 

os itens de cada uma delas. 

Outro desafio encontrado pela equipe foi o de trabalhar a sincronização das 

bases de Texto e Imagem. O metadado Ficha, que corresponde ao metadado 

identificador único dos itens, possui valores preenchidos com o nome do arquivo em 

word de cada ficha, e as imagens, apesar de apresentarem o mesmo padrão de 

nomenclatura dos arquivos, não eram registradas exatamente iguais, o que 

impossibilitou o cruzamento da base de texto com base de imagens rapidamente. 

Para solucionar essa questão foi montada uma planilha com os itens, onde foi 

criada uma nova coluna e foram atribuídos pela equipe de suporte números únicos 

sequenciais para cada um dos itens. Com esta numeração única, foi possível que a 

museóloga realizasse a conferência das imagens, renomeando as mesmas com o 

novo número atribuído. Depois de finalizado o processo de renomear as imagens, as 

bases de dados puderam ser cruzadas e todas as imagens foram inseridas em seu 

respectivo item. 

Outra importante modificação realizada foi a separação das informações 

agrupadas originalmente no metadado Aquisição em 3 novos metadados: Modo de 

aquisição; Data de aquisição e Procedência, possibilitando assim outros filtros e 

buscas dentro do acervo com informações mais precisas 

3.1.8.2 Dados gerais 

Link do acervo no site de produção http://museucasadahera.acervos.museus.gov.br/ 

Link do site de homologação http://museu12.tainacan.org 

Status atual Lançado 

Data do lançamento ou previsão 19/05/2020 

Número total de coleções 2 

Número total de coleções públicas 2 

Número total de itens 1246 

http://museucasadahera.acervos.museus.gov.br/
http://museu12.tainacan.org/
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Número de itens públicos 1124 

Número de itens privados 122 

Número total de itens com imagens 1124 

Porcentagem de itens públicos 90% 

Porcentagem de itens com imagens 90% 

Origem dos dados coletados Fichas em Word 

Equipe do museu envolvida na ação Aline Bougleux - Museóloga 

 

3.1.9 Museu da Abolição 

“Criado em 1957, o Museu da Abolição – 

Centro de Referência da Cultura Afro-

Brasileira está localizado no sobrado que foi 

sede do Engenho Madalena e residência do 

conselheiro abolicionista João Alfredo. O 

museu foi oficialmente inaugurado em 1983, 

com a exposição “O Processo Abolicionista 

Através dos Textos Oficiais”. Fechado em 

1990, foi reaberto em 1996, no Dia do 

Patrimônio Cultural. O acervo dispõe de peças 

do cotidiano de senhores e escravos. Desde objetos ligados ao sincretismo religioso 

até aqueles utilizados no tráfico negreiro.”16 

 

3.1.9.1 Coleta, processamento, modelagem e migração das bases de dados 

A base de dados do Museu foi montada em access. Devido à pequena 

quantidade de itens e a baixa complexidade da base, o trabalho de modelagem no 

Tainacan foi mais simples, quando comparado ao trabalho realizado com os demais 

museus Ibram. Durante a montagem da base foi detectado que as fotografias do 

Museu tinham baixa qualidade para difusão. Dessa forma, a nova direção do Museu 

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

https://www.museus.gov.br/os-museus/museus-ibram/
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decidiu realizar um novo registro fotográfico dos itens, processo este que segue sem 

previsão de término devido à paralisação das atividades presenciais justificadas pela 

pandemia de Covid-19.  

A base textual com 309 itens está tratada e foi publicada no Tainacan.  

3.1.9.2 Dados gerais 

Link do acervo no site de produção Não se aplica 

Link do site de homologação http://museu7.tainacan.org 

Status atual Trabalho parado em função das obras no museu 

Data do lançamento ou previsão Não se aplica 

Número total de coleções 1 

Número total de coleções públicas Não se aplica 

Número total de itens 309 

Número de itens públicos Não se aplica 

Número de itens privados Não se aplica 

Número total de itens com imagens Não se aplica 

Porcentagem de itens públicos Não se aplica 

Porcentagem de itens com imagens Não se aplica 

Origem dos dados coletados Base de dados em Access 

Equipe do museu envolvida na ação Daiane Silva Carvalho (Tec. em assuntos culturais - 
Museologia) 

4. Blocos para montagem da página de apresentação das coleções 
dos museus  

A página de apresentação das coleções de uma instalação do Tainacan é o 

primeiro contato que o usuário tem com uma instalação. Seu objetivo principal é ser 

uma porta de entrada para o acervo, de modo a construir uma contextualização do 

mesmo. As páginas de apresentação são montadas pela equipe de suporte da UFG, 

com o auxílio das equipes dos Museus em relação ao conteúdo que será exposto. 

Geralmente é solicitado ao Museu que crie um texto apresentando a instituição e seu 

http://museu7.tainacan.org/
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acervo, essa será a base da página de apresentação, complementada com os 

recursos disponibilizados pelos blocos gutemberg. 

Os blocos gutemberg são um plugin do WordPress e, por meio deles, são 

criadas as páginas das instalações no Tainacan. Estes são divididos em seis grupos, 

sendo que cada um possui uma determinada quantidade de blocos. Para melhor 

compreensão, a estrutura e especificações destes blocos serão apresentados nos 

tópicos seguintes. 

 

4.1 Blocos Gutemberg 

4.1.1 Blocos comuns 

O conjunto de blocos comuns compreende: 

Parágrafo, usado como área de texto; 

Imagem, empregado para a inclusão de 

imagens; Título, converte uma área de texto 

em título; Galeria, inclui uma galeria a página; 

Lista, utilizado para criar listas; Citar, usado 

para inserção de citações; Áudios, inclui 

áudios a página; Cobertura, permite a 

inclusão de uma imagem com um texto 

sobreposto; Arquivo, permite a inserção de 

um arquivo na página; Vídeos, usado para a 

inserção de vídeos. 
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4.1.2 Formatação 

 

O conjunto de blocos de formatação inclui o 

bloco de Código, usado para exibir trechos de 

código na página; Clássico, permite a 

utilização do editor clássico do WordPress; 

HTML personalizado, possibilita a edição por 

meio de código HTML;  Pré formatação, cria 

uma área de texto pré formatada; Citação, 

possibilita o destaque de uma citação; Tabela, 

cria uma tabela na página; Verso, utilizada 

para a inserção de poesia ou letra de música. 

4.1.3 Layout 

                                                                           

O conjunto de blocos de layout inclui o bloco 

Quebra de página, utilizado para criar mais de 

uma página; Botões, possibilita a inserção de 

um link formatado como um botão; Colunas, 

permite a junção de diferentes tipos de blocos 

agrupados em colunas; Grupo, permite o 

agrupamento de blocos; Mídia e Texto, 

utilizado para inserção de texto e mídia em um 

mesmo bloco; Leia mais; Separador, cria 

uma separação entre blocos consecutivos por 

meio de uma linha horizontal; Espaçador, 

adiciona um espaçamento entre blocos consecutivos. 
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4.1.4 Widgets 

 

Este conjunto de blocos inclui o bloco 

Shortcode, para inserir elementos 

adicionais a partir de um shortcode de 

WordPress; Arquivos, cria um arquivo 

mensal dos posts publicados na 

instalação; Agenda, cria um calendário 

onde se encontram os posts publicados 

na instalação; Categorias, exibe uma 

lista com todos os posts; Comentários 

mais recentes, exibe uma lista com os 

comentários mais recentes; Posts mais 

recentes, exibe uma lista com os posts 

publicados recentemente; RSS, exibe posts a partir de qualquer feed RSS ou Atom; 

Pesquisar, cria uma caixa de pesquisa que possibilita ao visitante realizar pesquisas; 

Ícones sociais, exibe um ícone para um link para um perfil de rede social; Nuvem 

de tags, cria uma visualização estilo “nuvem” com as tags mais utilizadas. 

4.1.5 Códigos incorporados 

O conjunto de códigos incorporados permite a 

inclusão de um conteúdo de outro site ou 

mídia social a página. 
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4.1.6 Tainacan 

Lista de Termos, expõe termos das 

taxonomias criadas na instalação; Lista de 

Itens, expõe itens de coleções da instalação; 

Lista de Itens da Coleção, lista itens a partir 

de uma pesquisa de itens em uma coleção; 

Carrossel de Itens, lista itens em um 

carrossel a partir de uma busca ou por meio 

da seleção de itens; Carrossel de Termos, 

lista termos de taxonomias criadas na 

instalação em um carrossel; Barra de 

Busca, possibilita a criação de uma barra de 

pesquisa que pode ser configurada para 

redirecionar o usuário para uma lista de itens; Busca Facetada, possibilita a 

visualização de uma lista de itens completa, assim como ela é vista na página de itens 

de uma coleção, sendo possível a aplicação de filtros e utilização de uma busca 

avançada; Lista de Coleções, expõe coleções da instalação; Carrossel de 

coleções, lista coleções em um carrossel, a partir de uma busca ou por meio de 

seleção das coleções; Lista de Facetas, permite a listagem de facetas a partir de 

uma coleção ou do repositório. Abaixo as especificações referentes ao bloco 

Tainacan. 

4.1.6.1 Lista de termos 

Com o bloco Lista de Termos, você seleciona manualmente quais termos 

deseja exibir em uma lista com quebra de linha. 
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4.1.6.2 Lista de Itens 

O Bloco Lista de Itens foi o primeiro bloco disponibilizado pelo Tainacan, ainda 

em suas iniciais versões Beta. Nele, você seleciona manualmente quais itens deseja 

exibir. 

 

 

4.1.6.3 Lista de Itens da Coleção 

Este é um dos blocos mais importantes que o Tainacan oferece. Com ele você 

configura uma “Busca de Itens” para serem exibidos. Mas, como assim uma busca? 

É que ao invés de selecionar itens um a um, você determina quais parâmetros irão 

filtrar uma listagem de itens. Por isso chamamos este bloco de lista “dinâmica” de 

itens, pois se novos itens forem inseridos àquela listagem, seu bloco continuará 

atualizado.  
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4.1.6.4 Carrossel de itens 

A quebra de linha que o Bloco Lista de Itens da Coleção gera pode não agradar 

a todos. Para apresentar vários itens em sequência e ainda dar um ar mais “dinâmico” 

à sua publicação, o bloco de carrossel pode ser o ideal. 

 

4.1.6.5 Carrossel de Termos 

Para apresentar vários termos em sequência e ainda dar um ar mais “dinâmico” 

à sua publicação, o bloco Carrossel de Termos é ideal. 

4.1.6.6 Barra de Busca 

Este bloco é um pouco diferente dos anteriores. Ao invés de mostrar uma 

prévia da lista completa de itens, ele te leva para a lista. Pode ser pensado como um 

atalho para a lista, com uma busca textual. O bloco te oferece basicamente uma barra 

de busca para estar disponível em sua publicação. Mas o interessante é que você 

pode configurar esta barra de diversas maneiras. 

 

https://tainacan.github.io/tainacan-wiki/#/pt-br/blocks-items?id=lista-de-itens-da-cole%c3%a7%c3%a3o
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4.1.6.7 Busca Facetada 

A Busca Facetada é o bloco mais complexo que o plugin oferece. Com ele 

você exibe, em qualquer página ou post, a Lista de Itens completa tal como é vista na 

Páginas de Itens do Tainacan, incluindo aí a possibilidade de aplicar filtros, fazer a 

busca avançada, trocar modos de visualização e ordenação, além de paginação. É 

uma maneira prática de oferecer todos estes recursos em uma página caso você 

esteja usando um Tema que não implementou suporte para estas páginas especiais 

que o plugin registra, ou queria customizar bastante o restante do template. Também 

é uma alternativa mais versátil ao shortcode que antes era sugerido para renderizar 

esta lista. 

 

4.1.6.8 Lista de Coleções 

Com o bloco Lista de Coleções, você seleciona manualmente quais itens 

deseja exibir em uma lista com quebra de linha. 

 

https://tainacan.github.io/tainacan-wiki/#/pt-br/tainacan-pages?id=as-p%c3%a1ginas-especiais-do-tainacan
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4.1.6.9 Carrossel de coleções 

Para apresentar várias coleções em sequência e ainda dar um ar mais 

“dinâmico” à sua publicação, o bloco Carrossel de Coleções é ideal. 

 

4.1.6.10 Lista de Facetas 

As Facetas são uma boa maneira de oferecer uma visão dos seus itens a partir 

de uma filtragem. No Tainacan, chamamos de faceta uma listagem de itens que se 

encontra filtrada por algum valor de metadado. Por exemplo, se uma coleção tem um 

metadado Gênero Musical, então os itens da mesma podem ter neste metadado 

valores como “Rock”, “MPB”, “Funk”, “Rock Alternativo” e assim por diante. Se existe 

um metadado Nacionalidade, então provavelmente os possíveis valores do metadado 

serão “Argentino”, “Brasileiro”, “Chileno” e etc. E ao criarmos um filtro para estes 

metadados, temos a visão de quantos itens possuem cada um destes atributos. Estas 

são facetas da lista de itens.  

No caso de metadados tipo Taxonomia, isto ganha uma nova dimensão, já que 

os termos (os possíveis valores deste metadado) possuem imagem, descrição e uma 

página especial própria no Tainacan, que lista todos os itens que possuem aquele 

termo. Com isto, pode-se criar o conceito de “Exposições” ou “Coleções Digitais”, que 

agregam itens de mais de uma coleção com atributos em comum a partir de uma 

taxonomia. 

https://tainacan.github.io/tainacan-wiki/#/pt-br/tainacan-pages?id=p%c3%a1ginas-de-itens-de-um-termo
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Para exibir este tipo de listagem, usam-se os blocos de faceta, que além do 
link para a listagem filtrada, nos mostram quantos itens aquela faceta possui. 
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5. Estrutura de montagem das páginas de apresentação em cada 
museu 

Na sequência será detalhado o processo de trabalho de montagem das 

páginas de apresentação do acervo em cada um dos museus previamente lançados. 

5.1 Museu Villa Lobos 

O trabalho realizado na página de apresentação do Museu Villa Lobos teve 

como base o texto de apresentação criado e enviado pela equipe do museu. Em 

seguida, a página foi montada pela equipe de suporte da UFG, utilizando os blocos 

gutemberg. 

Primeiro, o bloco Título é utilizado para criação de um título para a página 

“Acervo do Museu Villa-Lobos”. Logo após, do lado esquerdo, o bloco Imagem é 

empregado para inserção de uma fotografia de Villa Lobos e, do lado direito, dois 

blocos Parágrafo são usados para inserção do texto de apresentação da instituição e 

seu acervo.  

Em seguida, o bloco Título é novamente empregado para destacar o subtítulo 

“Fotografias”. Este é seguido por dois blocos Parágrafo, utilizados para inserção de 

um texto acerca da coleção de fotografias do Museu. Logo após, existe um bloco 

Espaçador seguido por um bloco Carrossel de Itens de Coleção, em que foram 

inseridos itens da coleção de fotografias. Após o carrossel há outro bloco Espaçador, 

seguido pelo bloco Botão, com um link que leva a coleção de fotografias. Entre dois 

blocos Espaçador um bloco Parágrafo é utilizado para inserção de um texto acerca 

de direitos autorais. Logo após, o bloco Cobertura é empregado, este é composto por 

uma fotografia de Villa Lobos e por um texto. Em seguida, um bloco Parágrafo é 

utilizado para encerrar o texto sobre direitos autorais.  

Por fim, o bloco Título é usado para enfatizar o texto “Explore o acervo de 

imagens pelo país onde o registro foi feito”, é seguido por um bloco Lista de Facetas, 

composto por termos da taxonomia Local de produção.  
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5.2 Museu Histórico Nacional 

A primeira versão da página de apresentação do acervo do Museu Histórico 

Nacional foi feita por meio da customização do código do tema. Esta decisão foi 

tomada porque a época ainda não havíamos desenvolvido os blocos de conteúdo do 

Tainacan. A página antiga não permitia uma fácil edição de seu conteúdo. Para dar 

maior flexibilidade de edição a página foi toda refeita por meio do uso dos blocos de 

conteúdo.  

Para dar conta de reproduzir o layout anterior, o primeiro bloco de conteúdo foi 

produzido usando um plugin que permite a montagem de blocos com grid chamado 

Grids17 (https://wordpress.org/plugins/grids/). Na sequência usamos o bloco de 

colunas, preenchidos com blocos de imagens com hiperlinks dos termos das 

taxonomias de cada exibição: Panair do Brasil, Moedas de ouros, Marinhas - De 

Martino, Retratos do Império e Paisagens carioca. O próximo bloco usado foi um 

carrossel de itens do Tainacan, seguido de um bloco de nuvem de tags que faz uso 

da taxonomia “Descritores”. 

Os blocos seguintes são containers que possuem maior flexibilidade de 

configuração de layout e dentro deles blocos de texto e imagem. 

 
17 (https://wordpress.org/plugins/grids/ 
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5.3 Museu Casa Histórica de Alcântara 

O trabalho realizado na página de apresentação do Museu Casa Histórica de 

Alcântara também teve como base o texto de apresentação criado e enviado pela 

equipe do museu. Em seguida, a página foi montada pela equipe de suporte da UFG 

utilizando os blocos gutemberg. 

Primeiro, o bloco Título foi usado para a criação de um título para a página, 

“Acervo do Museu Casa Histórica de Alcântara”. Em seguida, do lado esquerdo da 

tela, o bloco utilizado foi o de Imagem, em que foi inserida uma fotografia da fachada 

do edifício do museu, e do lado direito o bloco Parágrafo, onde tem início o texto de 

apresentação da instituição e de seu acervo. Logo após, outros quatro blocos de 

Parágrafo foram utilizados para dar continuidade ao texto. Em seguida, o bloco Título 

foi empregado novamente para dar destaque ao subtítulo “Diagnóstico”, um bloco 

Parágrafo é utilizado então para o texto que acompanha o subtítulo. O próximo bloco 

usado é o Carrossel de Itens de uma Coleção, em que alguns itens do Acervo 

Museológico foram selecionados para compor o carrossel. Por fim, um bloco Botão 

com um link para o acervo do museu foi empregado.  
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5.4 Museu Casa da Hera 

O trabalho realizado na página de apresentação do Museu Casa da Hera teve 

como base, assim como no Museu Casa Histórica de Alcântara, o texto de 

apresentação criado e enviado pela equipe do museu. Em seguida, a página foi 

montada pela equipe de suporte da UFG, utilizando os blocos gutemberg. 

É interessante apontar, em relação a esta página, outro recurso utilizado para 

além dos blocos. Para esta página de apresentação vários hiperlinks foram criados 

em meio ao texto com o objetivo de expor para o usuário a diversidade do acervo da 

instituição e as possibilidades múltiplas de pesquisa no repositório.  
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5.5 Museu Victor Meirelles 

O trabalho realizado na página de apresentação do Museu Victor Meirelles teve 

como base o texto de apresentação criado e enviado pela equipe do museu. Em 

seguida, a página foi montada pela equipe de suporte da UFG, utilizando os blocos 

gutemberg. 

O primeiro elemento da página de apresentação é o link permanente “Acervo 

Digital do Museu Victor Meirelles”. Em seguida, o bloco Título foi empregado para 

inserir o subtítulo “Coleção Victor Meirelles e Coleção XX e XXI”. Logo após, do lado 

esquerdo, se encontra o bloco Imagem, onde está inserido um quadro representando 

Victor Meirelles e, do lado esquerdo, dois blocos Parágrafo usados para inserção do 

texto de apresentação do acervo da instituição. 

Em seguida, entre dois blocos Espaçamento, o bloco Carrossel de Itens de 

Coleção é empregado para a exibição de itens que fazem parte do acervo 

museológico da instituição. Logo após, o bloco Botão, com um link para o acervo 

museológico, é utilizado. Este se encontra seguido por um bloco Espaçamento. 

Logo depois, o bloco Título é empregado para adicionar o subtítulo “Autores” a 

página. Este se encontra seguido pelo bloco Parágrafo, usado para inserção de um 

texto sobre os autores que compuseram as obras do Museu. Após, o bloco Carrossel 

de Itens de Coleção é utilizado para exibição de itens da Coleção Autores. Em 

seguida, entre dois blocos Espaçamento, o bloco Botão, com um link para a coleção 

de autores é empregado. 

A seguir, o bloco Título é novamente utilizado para o subtítulo “Exposições”. 

Este se encontra seguido por dois blocos Parágrafo, empregados para inserção de 

um texto acerca das exposições do Museu. Logo após, o bloco Carrossel de Itens de 

Coleção é usado para exibição de itens da coleção Exposições. Após este se 

encontra o bloco Espaçamento, seguido pelo Bloco Botão com um link para a coleção 

de exposições. 
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5.6 Museu Regional Casa dos Ottoni 

O trabalho realizado na página de apresentação do Museu Regional Casa dos 

Ottoni, assim como nos demais museus, teve como base o texto de apresentação 

criado e enviado pela equipe do Museu. Em seguida, a página foi montada pela 

equipe de suporte da UFG, utilizando os blocos gutemberg. 

O primeiro tópico da página de apresentação é o link permanente “Acervo”. 

Após este, quatro blocos Parágrafo são utilizados para apresentar a instituição e seu 

acervo. Por fim, o bloco Lista de Itens é empregado para exibir e redirecionar o usuário 

para o acervo do Museu. 
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5.7 Museu Regional de São João Del Rei 

O trabalho realizado na página de apresentação do Museu Regional de São 

João Del Rei também teve como base o texto de apresentação criado e enviado pela 

equipe do Museu. Em seguida, a página foi montada pela equipe de suporte da UFG, 

utilizando os blocos gutemberg. 

O primeiro tópico da página é o link permanente “Acervo Museológico”. Logo 

após, do lado esquerdo, o bloco Imagem é usado para inserção de uma fotografia da 

instituição e, do lado direito, dois blocos Parágrafo são utilizados para inclusão do 

texto de apresentação da instituição e seu acervo a página. Após, entre dois blocos 

Espaçamento, o bloco Carrossel de Itens de Coleção foi empregado para exibir itens 

do acervo, seguido pelo bloco Botão, com o link para a coleção do Museu. 

Em seguida, após um bloco Espaçamento, o bloco Título é utilizado para o 

subtítulo “História e formação do acervo”. Seguindo, do lado direito, o bloco Imagem 

é usado para inserção de uma fotografia da instituição e, do lado direito, sete blocos 

Parágrafo são utilizados para inclusão de um texto acerca da história de formação do 

acervo. No penúltimo bloco dois hiperlinks “Aleijadinho” e “Vienot” são empregados e 

redirecionam os usuários para as páginas dos termos Aleijadinho e Vienot da 

taxonomia Autor. 
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5.8 Museu do Diamante  

O trabalho realizado na página de apresentação do Museu do Diamante, como 

os demais, teve como base o texto de apresentação criado pela equipe do Museu, 

tendo sua página foi montada pela equipe de suporte da UFG, por meio do uso dos 

blocos gutemberg. 

É interessante notar um diferencial na página do Museu do Diamante em 

relação às de outros museus. Este diferencial reside na utilização do bloco Lista de 

Itens, que é usado quatro vezes, sempre ao fim de um texto acerca de uma subdivisão 

do acervo da instituição, visando exibir e exemplificar os itens presentes em cada uma 

dessas subdivisões.  
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5.9 Museu das Missões 

A página de apresentação do Museu das Missões foi construída, como as 

demais, a partir do texto de apresentação criado pela equipe do museu e, em seguida, 

a montagem da página se deu com o trabalho da equipe de suporte da UFG em cima 

dos blocos gutemberg. 

Esta página possui alguns diferenciais em comparação aos demais. O primeiro 

elemento da página é o link permanente “O acervo museológico”. Logo após, o bloco 

Imagem é utilizado para inserir uma fotografia da fachada do edifício da instituição. 

Aqui, este bloco é usado em sua largura total e, dessa forma, ocupa toda a largura 

horizontal da página.  

Em seguida, o bloco Parágrafo é empregado para a inclusão do texto de 

apresentação do acervo e da instituição. Neste bloco um hiperlink foi utilizado em 

“acervo do museu das missões” de modo que o usuário, ao clicar no link, será 

redirecionado para a página de itens. Logo após, do lado esquerdo, o bloco Imagem 

é usado para inserção de uma fotografia de um item do acervo e, do lado esquerdo, 

dois blocos Parágrafo dão continuidade ao texto acerca do acervo e do museu. Em 

seguida, do lado direito, o bloco Imagem é usado para inserção de uma fotografia de 

um item do acervo e, do lado esquerdo, o bloco Parágrafo é novamente empregado. 

Logo após, entre dois blocos Espaçamento, o bloco Botão com o link do acervo 

museológico foi utilizado. Seguindo, o bloco Título é usado para o subtítulo “O Barroco 

Missioneiro”. Adiante, o bloco Parágrafo é empregado para inclusão do texto acerca 

dessa subdivisão do acervo. Em seguida, o bloco Carrossel de Itens de Coleção é 

usado para exibição de itens do barroco missioneiro. Seguindo, o bloco Parágrafo é 

emprego e, após, o bloco Carrossel de Itens de Coleção é novamente utilizado.  
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5.10 Museu da Inconfidência 

A página de apresentação do Museu da Inconfidência foi montada, como as 

demais, a partir do texto de apresentação criado pela equipe do Museu e pelo trabalho 

da equipe de suporte da UFG com os blocos gutemberg. 

O primeiro elemento da página é o link permanente “Acervo Museológico”. 

Logo após, o bloco Parágrafo é usado, seguido pelo bloco Imagem que contém uma 

fotografia de item do acervo da instituição. Seguindo, entre dois blocos Espaçamento 

o bloco Botão com o link da página de itens da instalação foi utilizado.  

Em seguida, o bloco título é utilizado para o subtítulo “A formação da coleção 

museológica”. Segue a este, o bloco Parágrafo utilizado para inserção do texto sobre 

a formação da coleção museológica da instituição. Neste bloco alguns hiperlinks 

foram empregados visando possibilitar ao usuário o conhecimento de partes 

importantes do acervo e apresentar as possibilidades de pesquisa no repositório. 

Logo após, o bloco Lista de Itens é empregado para exibição de alguns itens do 

acervo. Seguindo, dois blocos Parágrafo são utilizados para finalizar o texto deste 

tópico. 

Por fim, o bloco Título é novamente empregado para o subtítulo “Tainacan – 

Acervo online”. Seguindo, dois blocos Parágrafo são utilizados para inclusão de um 

texto acerca da migração do acervo do Museu para o Tainacan. No final do segundo 

bloco, um hiperlink foi empregado para inserção do link da página de itens. O último 

bloco utilizado é o bloco Barra de pesquisa, que possibilita ao usuário realizar 

pesquisas acerca dos itens do acervo. 
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5.11 Museu Casa Benjamin Constant 

A página de apresentação do Museu Casa Benjamin Constant foi montada, 

como as demais, a partir do texto de apresentação criado pela equipe do Museu e em 

conjunto com o trabalho da equipe de suporte da UFG por meio do uso dos blocos 

gutemberg. 

A página de apresentação desta instituição tem em seu início o link 

permanente “Acervo Museológico”. Seguido a este, quatro blocos Parágrafo utilizados 

para inserção do texto de apresentação do Museu e seu acervo. No primeiro dentre 

estes blocos Parágrafo, um hiperlink foi empregado em “Pery Constant Bevilaqua”, o 

link redireciona o usuário para a página do termo Pery Constant Bevilaqua, da 

taxonomia procedência. Dessa forma, o visitante poderá ter conhecimento de todas 

as peças doadas por Pery Constant. 

Em seguida, entre dois blocos Espaçamento, o bloco Carrossel de Itens de 

Coleção foi utilizado para exibição de parte do acervo da instituição. Em seguida, o 

bloco Parágrafo é utilizado para relatar as tipologias do acervo museológico. Logo 

após, visando exemplificar as subdivisões do acervo, o bloco Lista é usado. Depois, 

entre dois blocos Espaçamento, o bloco Carrossel de Termos é utilizado para exibir e 

redirecionar o visitante as subdivisões do acervo.  

Seguindo, o bloco Parágrafo dá continuidade ao texto de apresentação do 

Museu e seu acervo. Após este, entre dois blocos Espaçamento, o bloco Botão, com 

o link da página de itens, é empregado. Por fim, o bloco Parágrafo finaliza o texto de 

apresentação, o bloco conta com dois hiperlinks “retrato de Benjamin Constant” e 

“Décio Villares”, ambos redirecionando o usuário para itens do acervo.  
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5.12 Museus Ibram Goiás 

Uma peculiaridade da página de apresentação da instalação dos Museus 

Ibram Goiás é que ela apresenta três Museus diferentes: o Museu das Bandeiras, o 

Museu de Arte Sacra da Boa Morte e o Museu Casa da Princesa. 

O primeiro tópico da página de apresentação tem em seu início o link 

permanente “Acervo Museológico”. Logo após, o bloco Parágrafo é utilizado para 

inserção de um texto acerca dos acervos dos três museus que serão apresentados 

nesta página. Três hiperlinks foram inseridos neste bloco, “Museu das Bandeiras”, 

“Museu de Arte Sacra da Boa Morte”, “Museu Casa da Princesa”. Cada link 

redireciona o usuário para a página dos itens de cada acervo. Seguindo, o bloco 

Colunas é usado para criação de três colunas, cada uma com uma fotografia da 

fachada de um dos Museus e um hiperlink no nome da instituição que redireciona o 

usuário para a página de itens de cada acervo. 

Em seguida, entre dois blocos Espaçamento, o bloco Título é utilizado para o 

subtítulo Museu das Bandeiras. Logo após, o bloco Parágrafo é usado para inserção 

de um texto de apresentação do Museu das Bandeiras e seu acervo. Seguindo, entre 

dois blocos Espaçamento, o bloco Carrossel de Itens de Coleção é utilizado para 

exibição de itens do acervo do Museu das Bandeiras. A seguir, o bloco Parágrafo é 

novamente utilizado, para finalizar o texto de apresentação. Segue a este, um bloco 

Espaçamento e o bloco Botão, com o link da coleção do Museu das Bandeiras.  

Logo após, entre dois blocos Espaçamento, o bloco Título é utilizado para o 

subtítulo “Museu de Arte Sacra da Boa Morte”. Após este, o bloco Parágrafo é usado 

para inserção do texto de apresentação do Museu de Arte Sacra da Boa Morte e seu 

acervo. Seguindo, entre dois blocos Espaçamento, o bloco Carrossel de Itens de 

Coleção é utilizado para exibir itens do acervo. Em seguida, o bloco Parágrafo é 

novamente empregado para finalizar o texto de apresentação. Logo após, o bloco 

Espaçamento é usado, seguido pelo bloco Botão, com o link da coleção do Museu de 

Arte Sacra da Boa Morte. 

Em seguida, entre dois blocos Espaçamento, o bloco Título é empregado para 

o subtítulo Museu Casa da Princesa. Seguindo, o bloco Parágrafo é utilizado para a 

inserção do texto de apresentação do Museu Casa da Princesa e seu acervo. Segue 

um bloco Carrossel de Itens de Coleção, entre dois blocos Espaçamento. Este é 

usado para exibir itens a coleção do Museu da Princesa. Em seguida, o bloco 
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Parágrafo é novamente utilizado e, após esse, entre dois blocos Espaçamento, o 

bloco Botão com o link da coleção do Museu Casa da Princesa é empregado. Por fim, 

o bloco Parágrafo é utilizado para finalizar o texto de apresentação do Museu Casa 

da Princesa. 
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6. Conclusão 

A cada nova base de dados tratada e publicada no Tainacan diminuímos a 

distância até o período onde poderemos apreciar o acervo de forma integrada, na sua 

totalidade. Diversos são os desafios desta empreitada, que passam pela diversidade 

de modelos de documentação, a falta de vocabulários controlados, registros de 

imagens de baixa qualidade e etc. No trabalho de “limpeza e arrumação” estamos nos 

deparando com questões que se repetem, que acabam por gerar aprendizados que 

podem ser usados nas bases seguintes. Nesta última etapa de trabalho, chegamos a 

um total de 20 museus publicados ou em tratamento, o que nos permite enxergar 

melhor o cenário e os desafios que estão por vir. Atualmente, não há no cenário 

brasileiro nenhuma outra ação como essa e, mesmo as experiências internacionais, 

não possuem muitos elementos em comum que nos ajudem a percorrer os desafios 

do dia a dia do projeto. Este exercício de criação diária de soluções tem sido uma 

experiência riquíssima, que acaba por gerar novos métodos que estão sendo 

documentados e publicados por meio da pesquisa científica por pesquisadores de 

Universidades Federais que estão envolvidas direta ou um indiretamente ao projeto 

Tainacan.  

O Projeto Tainacan e a pesquisa científica em torno do seu desenvolvimento 

têm deixado como legado a possibilidade da difusão de uma parte importante do 

patrimônio cultural brasileiro, bem como as contribuições para a área da museologia, 

sobretudo em relação ao contexto de documentação. Vale ressaltar que, vencidos os 

desafios impostos em relação às características locais de cada Museu, vão sendo 

deixadas contribuições e metodologias que podem ser aproveitadas por outras 

instituições culturais.  


