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1. Introdução 

O presente relatório refere-se ao projeto de pesquisa denominado 

“Organização e Gestão da Documentação Museológica do Museu Histórico do 

Exército e Forte de Copacabana”, parceria firmada entre a Universidade de Brasília - 

UnB e o Exército Brasileiro, no âmbito da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural 

do Exército Brasileiro (DPHCEx), por meio de Termo de Execução Descentralizada - 

TED, processo SEI nº 23106.015353/2019-40, documento nº 5767722. 

O documento em questão, tem como objetivo apresentar os processos de 

trabalho desenvolvidos durante o primeiro semestre de execução do projeto de 

pesquisa. Assim, conforme previsto no Plano de Trabalho, documento norteador para 

o desenvolvimento das ações previstas, ao longo deste documento serão 

apresentadas, de forma detalhada, as atividades já desenvolvidas em torno das 

seguintes etapas: a) Contratação da fundação de apoio - processo de tramitação 

administrativa que viabilizou a escolha e efetivação do contrato com a fundação de 

apoio responsável por acompanhar os processos de gestão administrativa e 

financeira do projeto junto a universidade; b) Diagnóstico museológico - realização de 

pesquisa visando avaliar as condições e práticas de organização da informação e 

documentação dos acervos, por meio da aplicação da metodologia de diagnóstico 

museológico; c) Pesquisa bibliográfica - estudo analítico para proposição de modelo 

conceitual semântico para descrição e representação temática do acervo 

museológico; d) Tratamento técnico da documentação museológica - processo de 

coleta, análise, normalização e enriquecimento da base de dados disponibilizada; e) 

Capacitação e suporte técnico a gestores do acervo - formação online com a equipe 

selecionada pela gestão do projeto para apresentação do software Tainacan e suas 

funcionalidades. 

As etapas descritas acima compõem o cronograma de atividades previsto para 

desenvolvimento ao longo do projeto. Dessa forma, apesar de em algumas etapas ter 

sido possível a finalização dos processos de trabalho, em outras, apesar de já terem 

sido iniciadas, ainda estarão em processo de elaboração e aperfeiçoamento ao longo 

dos meses restantes de execução do projeto, conforme previamente previsto no 

Plano de Trabalho.  



4 

A seguir, serão apresentadas de forma detalhada a execução das atividades 

desenvolvidas até o presente momento em cada etapa de execução do projeto de 

pesquisa.   

2. Contratação da Fundação de Apoio 

Visando contextualizar o processo de idealização do projeto de pesquisa 

“Organização e Gestão da Documentação Museológica do Forte de Copacabana”,  

destaca-se que a proposta de realização deste teve início de suas tratativas ainda no 

ano de 2019, tendo seus processos e etapas administrativas sendo tramitadas entre 

os órgãos responsáveis ao longo desse prazo, chegando então ao Termo de 

Execução Descentralizada, instrumento pelo qual se formalizou a parceria entre a 

Universidade de Brasília e o Exército Brasileiro, no âmbito da Diretoria de Patrimônio 

Histórico e Cultural do Exército Brasileiro - DPHCEx, celebrada a partir da assinatura 

tanto do TED quanto do Plano de Trabalho do projeto, que se concretizou em outubro 

do ano de 2020. A tramitação por parte da Universidade de Brasília foi registrada 

através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI utilizado pela instituição, 

processo nº 23106.015353/2019-40. 

Formalizada a parceria entre os órgãos mencionados acima, iniciou-se a etapa 

de contratação da fundação de apoio responsável por auxiliar o processo de gestão 

administrativa e financeira do projeto, que também teve sua tramitação registrada via 

SEI, processo nº 23106.100557/2020-19. Assim, para atendimento das necessidades 

previstas no âmbito deste projeto, escolheu-se a Fundação de Apoio à Pesquisa - 

FUNAPE que, para o exercício das atividades de apoio, encontra-se credenciada nos 

Ministérios da Educação e Ciência e Tecnologia como Fundação de Apoio, nos 

termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 e conforme disposto na Lei nº 

10.973/2004. Destaca-se, ainda, que a FUNAPE é uma entidade de direito privado, 

sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, criada por um grupo 

de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás com o objetivo de apoiar na 

gestão de projetos de pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento institucional e 

inovação tecnológica. Em relação ao procedimento licitatório, informa-se que o 

contrato celebrado entre a Universidade de Brasília e a Fundação de Apoio à 

Pesquisa foi firmado com dispensa de licitação, conforme termos do inciso XIII, do 

artigo 24, da Lei nº 8.666/1993, combinado com o artigo 1º, da Lei nº 8.958/1994. 



5 

Ressalta-se que a efetivação do contrato em questão passou, também, pelo processo 

de aprovação pelos setores competentes no âmbito da universidade. Abaixo, o 

Quadro 1 apresenta o resumo de contrato da FUNAPE. O documento de justificativa 

para contratação da fundação com dispensa licitatória pode ser analisado no Anexo 

1 deste relatório, bem como a lista de verificação de contratação direta de fundação 

de apoio, disponível no Anexo 2.  

 

Quadro 1 - Relatório de resumo de convênio - contrato FUNAPE 

 
Fonte: SEI, processo nº 23106.100557/2020-19, doc nº 6073912 
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Oficializado o contrato com a FUNAPE como fundação responsável a apoiar 

os processos de gestão administrativa e financeira do projeto de parceria entre a UnB 

e a DPHCEx, deu-se início a etapa de contratação de bolsistas pesquisadores para 

atuação no projeto, com a finalidade de colaborar com o desenvolvimento das etapas 

previstas no Plano de Trabalho aprovado.  

O processo foi gerido pela FUNAPE, com acompanhamento direto da 

coordenação do projeto, tendo sua chamada divulgada por meio do Edital nº 02/2020. 

A saber, o processo seletivo foi instituído como Seleção Simplificada, tendo como 

instrumento de avaliação a análise de currículo atualizado na Plataforma Lattes do 

CNPq, sendo exigido aos candidatos a comprovação da habilitação profissional e da 

capacidade técnica e científica compatível com os trabalhos previstos. Ao todo, foram 

abertas 4 vagas, distribuídas entre as modalidades a seguir: 

 

1. Pesquisador C: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - 1 vaga;  

2. Pesquisador B: Pesquisador em projetos de pesquisa e desenvolvimento (PD) 

- 2 vagas;  

3. Pesquisador C: Pesquisador em projetos de pesquisa e desenvolvimento (PD) 

- 1 vaga 

O edital de seleção seguiu o cronograma conforme detalhado abaixo: 

1. Início do envio das candidaturas: 22 de dezembro de 2020  

2. Data limite para submissão das candidaturas: 28 de dezembro de 2020  

3. Divulgação dos resultados: 30 de dezembro de 2020 

4. Início das atividades: 05 de janeiro de 2021 

Conforme apresentado na Figura 1, ao todo foram recebidas cinco 

candidaturas para as vagas disponibilizadas, tendo, então, o preenchimento total das 

vagas em aberto.  



7 

Figura 1 - Relação de candidaturas para o Edital nº 02/2020 

 

Fonte: Caixa de entrada de e-mail de recebimento das candidaturas 

 

O Edital 02/2020 de Seleção Simplificada foi divulgado no site oficial da 

FUNAPE, e os documentos referentes a cada etapa podem ser acessados através 

dos links abaixo: 

 

● Divulgação do Edital: 

https://funape.org.br/novo/noticia_separada.php?ZGVzdGlubz0xNTczMw==  

● Resultado da Seleção Simplificada: 

https://funape.org.br/novo/noticia_separada.php?ZGVzdGlubz0xNTc1NQ==  

 

Os documentos também estão disponíveis, respectivamente, nos Anexos 3 e 

4 deste relatório.  

Assim, tendo em vista a atenção ao cronograma de execução das 

etapas/atividades previsto no Plano de Trabalho do projeto, ressalta-se que a etapa 

0, referente ao processo de contratação da fundação de apoio, foi desenvolvido 

dentro do prazo previsto, tendo sido iniciado em novembro/20 e finalizado em 

dezembro/20, com as atividades dos bolsistas pesquisadores selecionados iniciadas 

em 05/01/2021.  

  

https://funape.org.br/novo/noticia_separada.php?ZGVzdGlubz0xNTczMw==
https://funape.org.br/novo/noticia_separada.php?ZGVzdGlubz0xNTc1NQ==
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3. Pesquisa visando à realização de diagnóstico museológico para 

avaliação das condições e práticas de organização da informação e 

documentação dos acervos 

 

3.1. Contextualização 

Como parte do processo de implantação do projeto “Organização e Gestão da 

Documentação Museológica do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana” 

foi realizado um diagnóstico para a avaliação do grau de maturidade digital da 

instituição. O objetivo do diagnóstico foi levantar e conhecer o estado atual sobre os 

recursos existentes e os processos já instituídos no âmbito da gestão documental, 

digitalização e comunicação digital de acervos. Entende-se que o diagnóstico é um 

primeiro passo para a avaliação dos impactos das ações executadas, constituindo 

uma importante possibilidade de transparência e controle, na medida em que 

proporcionam informações úteis sobre a situação em foco, e indica caminhos para a 

implantação e a execução de mudanças. 

Para realização desse diagnóstico foi utilizada a metodologia "Diagnóstico de 

maturidade tecnológica", desenvolvida pela equipe do Laboratório de Inteligência de 

Redes da UnB. Nessa metodologia são contempladas sete dimensões analíticas, 

cada qual composta de diferentes variáveis. O objetivo da metodologia é levantar e 

conhecer o estado atual sobre os recursos existentes e os processos já instituídos no 

âmbito da gestão documental, digitalização e comunicação digital de acervos. Além 

disso, espera-se estabelecer parâmetros para ações de melhoria em torno dos 

acervos digitais, indicando, em última instância, caminhos para a consolidação de 

uma política de acervos digitais institucionais. 

Para a consolidação da metodologia "Diagnóstico de maturidade tecnológica" 

para instituições culturais, foram inicialmente propostas sete dimensões diagnósticas. 

São elas: caracterização da instituição, gestão da informação, recursos humanos, 

infraestrutura de TI, mídia e comunicação, gestão institucional e governança. Para 

cada dimensão foi proposto um conjunto de variáveis específicas, buscando 

evidenciar os diferentes aspectos do funcionamento e características institucionais. A 

partir dessas variáveis, foram estabelecidas as perguntas diagnósticas que 

posteriormente foram aplicadas nos museus. A seguir, detalhamos as dimensões que 

são consideradas no diagnóstico: 



9 

● Caracterização da instituição - essa dimensão tem como foco caracterizar o 

tamanho e o perfil da instituição com vistas a adoção de um programa/ação 

em torno dos acervos digitais. A partir dessa dimensão será possível prever o 

interesse da instituição em adotar uma solução para a digitalização de seus 

acervos, bem como seu tamanho e escopo. Em cruzamento posterior com 

outras dimensões e variáveis, será possível levantar informações como: 

necessidade de equipe para catalogação e digitalização do acervo; tempo para 

inserção do acervo em um repositório online; interesse em comunicar a 

informação para o público, etc. 

● Gestão da informação - avaliação do grau de maturidade da gestão da 

informação na instituição, principalmente no que se refere aos acervos digitais. 

Avaliação da familiaridade/facilidade com que as informações sobre o acervo, 

e sua digitalização, são operadas pela equipe. No nível menos maduro (Nível 

1), a gestão da informação não atende aos requisitos iniciais de gerenciamento 

das informações sobre os acervos institucionais, a começar pelo inventário, 

ferramenta básica de gestão de acervo museológico. Nessa dimensão, a 

instituição deve ser induzida para o desenvolvimento da gestão da informação. 

Já no nível mais maduro (Nível 4), a gestão da informação acontece de forma 

eficaz, e inclui a presença de um repositório digital organizado e disponibilizado 

para o público. 

● Recursos humanos - Avaliação da realidade funcional da instituição, no que se 

refere à gestão da informação e de acervos. Objetivo da dimensão: mensurar 

a capacidade funcional da instituição para operar um software de gestão de 

acervos e gerenciar a informação sobre os acervos institucionais. Em um nível 

mais elevado (Nível 4), espera-se que as equipes institucionais tenham 

habilidades digitais elevadas, dentro de uma perspectiva de alfabetização 

digital. 

● Infraestrutura TI - Essa dimensão objetiva averiguar a existência de 

infraestrutura física de TI específica para a gestão dos acervos digitais da 

instituição. 

● Mídia e comunicação - Essa dimensão tem como foco avaliar a existência e a 

qualidade da interação da instituição na internet (site) e nas mídias sociais, 

tendo como premissa a possibilidade de disponibilização dos acervos na web. 

Para isso, são abordadas, na avaliação, as tipologias de interação via site e 
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redes sociais, levando-se em consideração as possibilidades vigentes na 

Internet. Também são abordados a disponibilização/promoção do acesso aos 

acervos existentes, bem como de suas imagens, com foco na avaliação do 

grau de maturidade institucional para fomentar o relacionamento de seus 

públicos com acervos digitais na internet. 

● Gestão institucional - Dois aspectos são abordados nessa dimensão: o plano 

museológico e/ou de planejamento institucional e a política de acervos digitais. 

Dessa forma, a dimensão "Gestão institucional" busca avaliar a existência de 

marcos regulatórios institucionais que favoreçam o planejamento, a execução 

e a avaliação da gestão da informação da instituição, com especial foco na 

estruturação de políticas internas de preservação e de difusão de acervos via 

Internet. 

● Governança - A dimensão de governança tem como foco a avaliação do 

processo de coordenação, regulação e determinação da gestão da informação 

e do provimento do acesso aos acervos digitalizados nas instituições culturais. 

A ênfase dessa dimensão está na identificação e atuação dos atores 

participantes, valores estabelecidos, transparência dos processos e impactos 

externos. 

 

A partir das dimensões analisadas, foram estabelecidos quatro níveis de 

maturidade tecnológica para as instituições culturais. Esses níveis permitem a 

percepção, de forma relacional, das características constituintes de cada instituição, 

levando-se em conta os resultados obtidos em cada dimensão avaliada. 

● Nível 1 – instituições com baixo nível de maturidade tecnológica e de gestão 

de acervos. Essas instituições não contam com uma política de gestão e 

documentação de acervos (físicos e digitais), e não possuem recursos 

humanos, físicos e /ou financeiros para o desenvolvimento de ações nesse 

sentido. 

● Nível 2 – instituições no estágio inicial de maturidade tecnológica e de gestão 

de acervos. Essas instituições estão iniciando a estruturação de uma política 

de gestão e documentação de acervos (físicos e digitais) e não contam com 

recursos humanos, físicos e /ou financeiros para desenvolver plenamente suas 

atividades. 
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● Nível 3 – instituições no nível intermediário de maturidade tecnológica e de 

gestão de acervos. Essas instituições têm políticas de gestão de acervos 

definidas (físicos e digitais), mas ainda carecem de parte dos recursos 

humanos, físicos e /ou financeiros para desenvolver plenamente suas 

atividades. 

● Nível 4 – instituições com nível alto de maturidade tecnológica e de gestão de 

acervos. Essas instituições têm políticas de gestão de acervos definidas 

(físicos e digitais), disponibilizando seus acervos de forma digitalizada para 

seus públicos, e desenvolvendo plenamente as atividades relacionadas. 

 

É importante ressaltar que para cada uma das dimensões diagnósticas é 

calculado um nível de maturidade específico. Ou seja, existe um nível de maturidade 

das instituições no que se refere a cada uma das dimensões analisadas: 

caracterização da instituição, gestão da informação, recursos humanos, infraestrutura 

de TI, mídia e comunicação, gestão institucional e governança. Para o cálculo final do 

nível de maturidade é feita a média do nível de maturidade entre as dimensões 

analisadas, chegando a um índice de maturidade geral, conforme os níveis 

anteriormente explicitados (níveis de maturidade de 1 a 4). 

Para a aplicação da metodologia junto ao Museu Histórico do Exército e Forte 

de Copacabana foi, primeiramente, realizada uma adaptação do instrumento de 

coleta, customizada para essa realidade institucional específica. Esse instrumento foi, 

então, disponibilizado para a equipe do Museu e para a gerência do projeto de forma 

que pudesse ser feita uma coleta de dados inicial. A coleta de dados para este 

diagnóstico se deu em duas etapas, nos dias 03/02 e 10/02 de 2021. Para a coleta 

de dados foram realizadas entrevistas a partir do questionário previamente 

customizado (Anexo 5), com a gerente do projeto junto à Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx), Jéssica Tarine de Lima, a museóloga do 

Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, Karina de Souza, bem como 

Coronel Castro Alves. 

O relatório, ora apresentado, traz a apresentação das principais questões 

levantadas, indicando caminhos e possibilidade para a construção de uma estratégia 

de acervos digitais para o Museu. Os resultados estão organizados por dimensão 

analisada. Para cada dimensão foi estruturado um resumo dos dados coletados, 

seguidos do grau de maturidade atingido, e de uma análise dos aspectos a serem 
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considerados para o planejamento digital do Museu. Ao final, são estabelecidas 

considerações gerais que buscam apontar os caminhos para a consolidação de boas 

práticas institucionais em torno dos acervos digitais. 

 

3.2. Dimensões Analisadas 

a. Caracterização da instituição 

 

Essa dimensão tem como foco caracterizar o tamanho e o perfil da instituição 

com vistas a adoção de um programa/ação em torno dos acervos digitais. Em 

cruzamento posterior com outras dimensões e variáveis, será possível levantar 

informações como: necessidade de equipe para catalogação e digitalização do 

acervo; tempo para inserção do acervo em um repositório online; interesse em 

comunicar a informação para o público, etc. 

 

O Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana é considerado histórico 

e os acervos são organizados por tipologia, a seguir elencadas: 

● Indumentária 

● Medalhas 

● Fotografias 

● Armamentos 

● Blindados 

● Objetos pessoais 

● Documentos 

● Obras de arte 

 

Os acervos perfazem um total aproximado de 15 mil itens. Não existem dados 

exatos sobre o número de itens do acervo, que está em processo de inventário 

visando a separação das peças que anteriormente compunham conjuntos. Essas 

peças receberão agora uma outra numeração, individual, mas conectada ao seu 

conjunto. 

No que se refere ao número de visitantes, a instituição é um dos principais 

pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, e recebeu no ano de 2019, último em 

que esteve aberto integralmente, cerca de 450 mil visitantes. 
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Tabela 1 - Dados de caracterização da instituição 

Caracterização da instituição 

Número de peças do 
acervo 

Nível 4 
Mais de 5.000 itens 

Número anual de 
visitantes 

Nível 4 
Mais de 100.001 visitantes ao ano 

Média 4 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

O índice de maturidade atingido revela uma instituição de grande porte, para 

os padrões nacionais, tanto em número de itens do acervo quanto em público 

recebido. Comparativamente, as instituições anteriormente estudadas, como os 

museus do Instituto Brasileiro de Museus, apenas um deles, o Museu da República, 

atingiu o nível 4 nessa dimensão. Isso se deve, principalmente, à quantidade de itens 

do acervo, que no caso dos museus estudados esteve apenas entre 500 e 5 mil itens. 

A questão que se coloca para esse nível de maturidade na dimensão de 

caracterização da instituição está justamente na quantidade de acervos e na 

capacidade da instituição em processá-los e torná-los disponíveis digitalmente na 

internet. Nesse sentido, vale ressaltar a diversidade e importância dos acervos sob 

responsabilidade do Museu e suas possibilidades de difusão para um público mais 

amplo, público esse que busca a instituição como referência para lazer, fruição e 

pesquisa gerados a partir desses mesmos acervos. Entende-se que essas coleções 

tenham um relevante interesse público e que, dessa forma, devam estar acessíveis 

para diferentes fins (cultura, lazer, pesquisa, estudo, reuso de distintas naturezas) de 

forma digital na internet. Entretanto, essa publicização deve respeitar parâmetros 

internos de segurança, já que parte dos dados da coleção, como valores e 

localização, não deve ser de acesso público, ficando restrita para usuários internos. 

Ressalta-se, dessa forma, que a estruturação dessa documentação em um software 

de gestão de acervos deve permitir o controle de níveis de acesso, por meio de uma 

solução automatizada. 
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b. Gestão da informação 

  

Essa dimensão está voltada à avaliação do grau de maturidade da 

gestão da informação da instituição, principalmente no que se refere aos 

acervos digitais. Avaliação da familiaridade/facilidade com que as 

informações sobre o acervo, e sua digitalização, são operadas pela equipe. 

 

O diagnóstico da dimensão "Gestão da informação" levantou os 

seguintes aspectos: 

● O Museu possui sistema de documentação do acervo que 

engloba os seguintes itens: 

○ Normalização de procedimentos de catalogação (manuais) 

○ Vocabulário controlado (Thesauros do EB - em construção) 

○ Atribuição do número de registro 

○ Inventário 

○ Ficha catalográfica 

○ Controle de localização dos itens  

● O Museu não adota padrão conceitual de referência nem padrão 

de metadados, segundo normativas internacionais. 

● O Museu não possui um sistema informatizado de gestão de 

acervos. A documentação é feita em papel e posteriormente 

atualizada em planilhas de Excel e documentos de Word. 

● A propriedade dos acervos é regularizada e própria da instituição, 

existindo apenas quatro itens fruto de comodato com o Museu 

Histórico Nacional. 

● O acervo não está digitalizado, e não existem imagens sobre os 

itens. 
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Tabela 2 – Grau de maturidade da gestão da informação da instituição 

Gestão da informação 

1. Inventário Nível 4 
76% a 100% 

2. Sistema de 
documentação 

Nível 3 
A instituição tem um sistema de documentação do acervo 
parcial que incorpora de 4 a 6 de seus componentes.  

3. Modelo conceitual / 
ontológico 

Nível 1 
Na instituição não sabem o que é um modelo conceitual, 
não sabem se foi considerado adotar ou se já adotaram. 

4. Padrão de metadado Nível 2 
Não utiliza padrão de metadado 

5. Software de gestão do 
acervo 

Nível 2 
Não utiliza software. 

6. Direitos de propriedade 
sobre o acervo 

Nível 4 
76% a 100% 

7. Direito de imagem do 
acervo 

não se aplica 

8. Porcentagem do acervo 
com direitos de uso de 
imagem 

não se aplica 

9. Porcentagem da 
digitalização do acervo 

Nível 1 
0% a 25% 

10. Qualidade da 
digitalização 

Não se aplica 

11. Porcentagem de 
imagens digitalizadas 
identificadas e catalogadas 

Não se aplica 

12. Parâmetro ou 
recomendação de boas 
práticas   

Não se aplica 

Média 1,4 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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A importância da discussão a ser realizada a partir do resultado do diagnóstico 

de maturidade tecnológica está relacionada com as possibilidades de gestão e 

recuperação da informação sobre os acervos do Museu Histórico do Exército e Forte 

de Copacabana, bem como a sua eventual interoperabilidade com os acervos de 

outras unidades do Exército.  

O sistema de documentação museológica atualmente em curso atende aos 

requisitos básicos de produção e controle da informação sobre os acervos. Existe a 

adoção de uma ficha catalográfica para a documentação dos itens. As fichas estão 

preenchidas com as informações básicas de cada item. Também é realizado 

inventário periódico e controle de localização dos itens do acervo. Percebe-se o 

esforço da equipe na criação de documentos de padronização e normalização da 

informação, tais como o documento intitulado “Ficha Explicativa dos Campos de 

Catalogação dos Acervos EB” que cria e sistematiza normas para o preenchimento 

dos campos da ficha catalográfica de acervos materiais e imateriais do EB. Também 

encontra-se em processo de construção o “Tesauro Museológico Militar do Exército 

Brasileiro”, que, uma vez implantado, auxiliará no controle da informação dos 

registros. O Museu não utiliza modelo informacional de referência, nem adota padrão 

de metadados a partir de referências nacionais e /ou internacionais. 

A ausência mais notável, além da já apontada inexistência de um sistema 

informatizado de gestão do acervo, é o fato de que as coleções não estão 

digitalizadas. Ou seja, não existem imagens digitais dos itens que irão compor a 

coleção organizada no repositório digital do Tainacan. Essa ausência, aliada com a 

não presença de um sistema de documentação informatizado, faz com o índice de 

maturidade da dimensão “Gestão da informação” seja de apenas 1,4, revelando uma 

instituição com um nível ainda inicial de maturidade em relação à gestão dos acervos 

digitais.  

Frente a esse cenário, apontamos aqui as recomendações em relação aos 

sistemas de informação e processos de gerenciamento necessários à consolidação 

de um sistema informacional contemporâneo e com um maior grau de maturidade 

tecnológica para o Museu Histórico do Exército: 

● Digitalização do acervo a partir da estruturação de um estúdio de 

digitalização de baixo custo e de um planejamento em etapas, com o 

estabelecimento de metas anuais que permitam que a totalidade do 

acervo seja digitalizada e inserida no fluxo informacional institucional. A 
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equipe do Tainacan já indicou equipamentos e referências para a 

estruturação desses quesitos. 

● Necessidade de consolidação de um sistema de organização do 

conhecimento, que resulte em um sistema de organização da 

informação contemporâneo, com a utilização de padrões ontológicos, 

padrões de metadados, vocabulários controlados, regras de 

catalogação, entre outros. Nesse contexto destaca-se o aprimoramento 

do manual de preenchimento dos Campos de Catalogação dos Acervos 

EB, frente à sua migração para o Tainacan. 

● Adoção de um software de gestão de acervos (em andamento por meio 

deste projeto) que permitam a futura interoperabilidade dos acervos 

entre as diversas instância preservacionistas do EB, bem como coleta 

automatizada de dados entre diferentes tipologias documentais, visando 

não somente a facilitação da pesquisa/busca, como a geração de 

relatórios gerenciais. 

● Adoção de parâmetros públicos de licenças de uso do acervo digital, 

visando maior transparência para o usuário final. 

 

c.  Recursos humanos  

 

Dimensão voltada para a avaliação da realidade funcional da instituição, no 

que se refere à gestão da informação e de acervos, visando mensurar sua 

capacidade funcional para operar um software de gestão de acervos e gerenciar a 

informação sobre os acervos institucionais. 

 

O diagnóstico da dimensão "Recursos humanos" foi baseado em sete variáveis 

que resultaram no levantamento dos seguintes aspectos: 

● O museu conta atualmente com uma equipe de 40 pessoas divididas pelas 

seções de Reserva Técnica/Documentação, Museografia, Laboratório de 

preservação e Fortificação. Dessas, 5 pessoas lidam diretamente com a 

documentação. 

● O perfil da equipe do Museu está estruturado a partir dos recursos funcionais 

providos pelo EB. Ou seja, existe um chefe de divisão, com nível de coronel, e 
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existem museólogos/ técnicos especializados responsáveis por cada seção do 

museu, que podem ser civis ou militares. No total são três museólogos/ 

técnicos especializados, responsáveis pelas seções. Além deles, existe um 

contingente de soldados e cabos, responsáveis pela operacionalização das 

tarefas de cada seção. A seção de Reserva Técnica, responsável pela 

documentação do acervo, é composta de 5 pessoas, sendo uma museóloga, 

2 soldados e 2 cabos, com ensino médio. 

● Os funcionários da seção de Reserva Técnica aprendem o trabalho na prática, 

sob orientação das museólogas e recebem formação esporádica. No final de 

2020 todos fizeram o curso online de "Documentação museológica" da 

plataforma Saber Museus do Ibram. 

● Os processos de comunicação e tomada de decisão são hierarquizados a partir 

da lógica de funcionamento da corporação. Dessa forma, o chefe de divisão 

toma as decisões, que são repassadas para os chefes de seção que, por sua 

vez, as repassam aos seus respectivos subordinados. A liderança é exercida 

pelo chefe da divisão. 

● Não existe planejamento integrado das ações e a maior parte dos processos 

acontece sob demanda da chefia de divisão, que repassa as demandas de 

outros setores do EB, como o setor de comunicação. Não existe, até o 

momento, a estruturação de uma política de gestão de acervos digitais 

institucional. 

● Não são realizadas reuniões entre todos os membros da equipe pois os 

mesmos trabalham em escalas temporais diferentes (turnos) e têm dificuldade 

para se encontrar no mesmo horário. 

 

Tabela 3 - Grau de maturidade da realidade funcional da instituição - recursos humanos 

Recursos humanos 

1. Pessoas que trabalham 
no Museu Histórico do 
Exército 

Nível 3 
de 10 a 50 funcionários 

2. Pessoas que trabalham 
com documentação 

Nível 3 
de 4 a 5 funcionários 
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3. Capacitação da equipe Nível 3 
Recebe formação esporádica ao menos 1 vez ao ano 

4. Comunicação entre 
equipe de documentação e 
outras áreas 

Nível 3 
As ações de comunicação são parcialmente 
institucionalizadas e planejadas e há pessoas designadas 
para as funções. 

5. Eficiência dos processos 
de comunicação 

Nível 1 
Não há processos formalizados e planejados para a 
comunicação dentro da instituição. 

6. Planejamento no 
gerenciamento da 
documentação dos acervos  

Nível 1 
Não existe planejamento e/ou não são claros para as 
equipes. 

7. Reunião para gestão da 
informação digital e 
documentação de acervos 

Nível 1 
Não existem reuniões  

8. Frequência das reuniões Nível 1 
Não existem reuniões 

Média 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A dimensão "Recursos humanos" deste diagnóstico aponta para o índice 2, um 

nível baixo de maturidade na dimensão Recursos Humanos, para uma instituição com 

o porte do Museu Histórico do Exército. O Museu, com 40 funcionários, não poder ser 

considerada uma instituição de pequeno porte, como aponta a pesquisa feita pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil, a TIC Cultura, que mostra, no que se refere 

especificamente às equipes, a maior parte das instituições culturais, incluindo 

arquivos, bibliotecas, museus, cinemas, teatros, pontos de cultura e bens tombados, 

se enquadra na faixa de 1 a 9 funcionários remunerados, caracterizando-se como 

instituições de pequeno porte (CGI, 2018).  

Entretanto, alguns aspectos contribuem para o baixo índice de maturidade. O 

primeiro deles diz respeito à falta de formação especializada da equipe para a gestão 

da informação e/ou documentação museológica, habilidades fundamentais para  o 

desenvolvimento de ações de organização e comunicação dos acervos digitais (ref. 

pesquisa maturidade Ibram: 

https://drive.google.com/file/d/1gHAhQcielkbeitvjWNA1kH2_mZ67lahi/view). Essa 

https://drive.google.com/file/d/1gHAhQcielkbeitvjWNA1kH2_mZ67lahi/view
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situação se alinha com outro dado trazido pela TIC Cultura 2018, que aponta 72% a 

ausência de equipes qualificadas como um dos principais motivos da não digitalização 

dos acervos nessas instituições. Nota-se que a digitalização dos acervos é o primeiro 

passo na construção de uma presença digital dos museus na internet. Nesse sentido, 

é fundamental ter equipes capazes de lidar com os desafios dos processos que vão 

da seleção dos acervos, passando pela sua digitalização e comunicação no ambiente 

da internet. Percebe-se também que, apesar da equipe receber formação esporádica, 

essas ainda não resultam na adoção de práticas contemporâneas de documentação 

dos acervos e gerenciamento de informações digitais das coleções. 

Outro aspecto importante para o baixo índice de maturidade está relacionado 

com a ausência de planejamento e rotinas de comunicação interna, que podem ser 

melhorados em prol de uma maior eficiência nos processos de gestão dos acervos 

digitais. 

 Dessa forma, os principais pontos de melhoria a serem considerados na 

dimensão recursos humanos são: 

● Adoção de formações regulares específicas para a atualização dos 

processos de gerenciamento dos acervos digitais, visando a melhoria 

das práticas informacionais do Museu, tendo em vista os aspectos 

levantados no diagnóstico da dimensão de "Gestão da informação", e 

como principal meta a gestão dos acervos digitais. 

● Realização de um planejamento específico para a estruturação de uma 

política de acervos digitais, com estabelecimento de metas para o 

Museu visando o gerenciamento de informações digitais e de 

documentação dos acervos da instituição. 

● Revisão dos processos de trabalho em curso, visando a adoção de 

práticas contemporâneas de produção, manutenção, difusão e 

circulação dos acervos digitais. Recomenda-se a realização das 

reuniões de equipe para a estruturação desses novos processos de 

trabalho. 
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d.  Infraestrutura de TI 

 

Essa dimensão objetiva averiguar a existência de infraestrutura física de TI 

específica para a gestão dos acervos digitais da instituição. 

 

O diagnóstico dessa dimensão foi baseado em seis variáveis que resultaram 

no levantamento dos seguintes aspectos: 

● O Museu possui um número pequeno de computadores (5), frente ao 

número de funcionários existentes (40). As máquinas estão em estado 

mediano de funcionamento (todos os computadores estragam muito 

rápido na cidade, por conta da maresia). Nenhuma das máquinas é 

dedicada exclusivamente à gestão e documentação dos acervos. 

● O Museu conta com uma conexão mediana com a internet. 

● O EB tem uma área de TI robusta, que é capaz de criar e gerenciar 

sistemas próprios de TI e possui servidor dedicado. Qual espaço e qual 

servidor será utilizado para o armazenamento dos acervos digitais são 

questões que ainda estão em processo de definição. 

● O Forte de Copacabana tem uma equipe que faz o atendimento de 

informática cotidiano do Museu e demais órgãos ali instalados. Essa 

equipe não trabalhará em conjunto com a equipe do Museu para o 

desenvolvimento do projeto de informatização dos acervos. Entretanto 

o DPHCEx tem uma seção de informática própria, que é subordinada 

ao 2o. CTA, localizado na sede do comando (Palácio Duque de Caxias 

- RJ). O técnico Roberto, da equipe do DPHCEx, foi designado para 

fazer o acompanhamento do projeto.  

● A lógica de funcionamento para a realização de projetos de TI no EB é 

estabelecida a partir das necessidades estabelecidas por cada gestor, 

que decide se irá utilizar a equipe de TI própria ou se irá contratar um 

fornecedor externo. Para contratação de fornecedor externo é feito um 

pedido para o comando geral ou aberta uma licitação. 
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Tabela 4 - Grau de maturidade referente a existência de infraestrutura física de TI específica 

Infraestrutura de TI 

1. Existência e quantidade 
de computadores no Museu 

Nível 1 
De 1 a 10 

2. Qualidade dos 
computadores 

Nível 3 
O Museu tem computadores que estão em estado 
mediano de funcionamento 

3. Computadores dedicados 
ao gerenciamento do 
acervo 

Nível 3 
Existe(m) computador(es) usado(s) para gestão do acervo, 
mas não de forma exclusiva 

4. Disponibilidade de 
servidor 

Nível 4 
Sim 

5. Conexão com a internet  Nível 3 
Tem conexão com a internet de qualidade mediana 

6. Existência da equipe de 
TI e suporte para a gestão 
do acervo 

Nível 3 
Existe equipe de TI que dá suporte parcial ao 
funcionamento da infraestrutura e/ou às ações de gestão 
da informação. 

Média 2,8 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

O nível de maturidade dessa dimensão é de 2,8, ainda um nível inicial de 

maturidade, mas já em direção a um nível intermediário. A principal força dessa 

dimensão diz respeito à capacidade da equipe de TI instalada, que permite o suporte 

ao funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Ou seja, o 

Museu não padece da situação bastante comum das instituições culturais nacionais 

e latino-americanas, de carência de recursos básicos de TI. Entretanto, o número e a 

qualidade dos computadores disponíveis na equipe, bem como a qualidade da 

conexão com a Internet, são fatores que ainda precisam ser melhorados em prol da 

concepção e realização de um planejamento de gestão da informação que gere um 

sistema informacional contemporâneo no que se refere à gestão dos acervos digitais. 
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e.  Mídia e comunicação 

 

Essa dimensão tem como foco avaliar a existência e a qualidade da interação 

da instituição na internet e nas mídias sociais, tendo como premissa a possibilidade 

de disponibilização dos acervos institucionais on-line. 

 

Os aspectos levantados no diagnóstico dessa dimensão estão apontados nos 

tópicos a seguir: 

● O Museu não disponibiliza seus acervos na internet por meio do site 

institucional e não tem uma estratégia definida de comunicação 

relacionada aos acervos digitais.  

● A comunicação sobre os acervos existentes se dá por meio das redes 

sociais, dirigidas pelos departamentos de comunicação. Por meio do 

Instagram (@mhexfc_exercito) acervos do Museu Histórico e do Museu 

Conde de Linhares, entre outros sítios e instâncias patrimoniais, são 

divulgados, normalmente associados a datas comemorativas. 

● O Museu não possui projeto GLAM-Wiki, nem página na Wikipédia. 

Também não faz avaliação dos públicos nas redes sociais.  

 

Tabela 5 - Grau de maturidade referente a interação da instituição na internet e nas mídias sociais 

Mídia e comunicação 

1. Disponibilidade do 
acervo na internet 

Nível 1 
Não disponibiliza os acervos na internet.  

2. Porcentagem do acervo 
disponibilizado na internet 

Nível 1 
0% a 25% 

3. Tipologia de acesso 
acervo 

Não se aplica 

4. Site Nível 4 
O museu tem página institucional atualizado 

5. Acesso ao acervo  Nível 1 
O site não possui acesso aos acervos institucionais 
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6. Redes sociais Nível 3 
possui conta em rede social e comunica esporadicamente 
e sem planejamento os acervos digitais 

7. Possui projeto GLAM-
Wiki/ página na Wikipédia / 
Acervo no Wikimedia 
Commons e/ou Wikidata 

Nível 1 
Não 

8. Avaliação de impacto da 
interação na internet 

Nível 1 
Não avalia 

Média 1,5 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A média de maturidade da dimensão "Mídia e comunicação" é de 1,5, o que 

configura um índice baixo de maturidade. Os aspectos que mais contribuem para a 

média baixa desse item estão relacionados com a ausência de disponibilização do 

acervo na internet e/ou no site institucional. De maneira geral, o Museu não possui 

atualmente uma estratégia organizada de comunicação no ambiente da internet. Uma 

vez os acervos digitalizados, é importante considerar a construção da presença digital 

da instituição nas redes. 

A discussão que se coloca para essa dimensão está relacionada com as 

possibilidades de uso dos acervos digitais pelos diferentes públicos na internet. A 

internet permite a conexão da instituição cultural com diferentes pessoas que se 

interessam pelo tema dos acervos institucionais. Chamar essas pessoas para o 

diálogo, por meio das ferramentas de comunicação disponíveis da internet, é o 

primeiro passo para a formação de uma rede em torno dos acervos. O papel da 

instituição cultural, nesse contexto, é o de prover uma curadoria digital dos objetos, 

por meio de suas equipes especializadas (MARTINS; MARTINS, 2019), promovendo 

novas formas de socializar os acervos e ampliar seu potencial de apropriação 

simbólica, a partir de novas práticas de gerir e organizar as instituições culturais em 

torno de suas atividades fins. 

Nesse sentido, os principais pontos a serem considerados a partir dos 

resultados do diagnóstico dessa dimensão são: 

● Necessidade de estruturação de um planejamento visando a construção 

da presença digital dos acervos do Museu na internet, com vistas a livre 
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circulação informacional, a facilitação do acesso e o aumento das 

possibilidades de criação de conteúdos a partir desses acervos.  

● Formação da equipe para ações de curadoria e educação museal 

digital, levando em consideração as possibilidades apontadas por 

Martins e Martins (2019) no que se refere às especificidades da cultura 

digital e seus desdobramentos educacionais e comunicacionais na 

internet. 

● Necessidade de realização de avaliação do perfil e da qualidade dos 

acessos aos acervos digitais, uma vez estes estando disponíveis, com 

a criação de categorias específicas de análise relativa às metas de 

comunicação, interação social e criação de redes de interessados nos 

temas no ambiente da internet. 

 

f.  Gestão 

 

Essa dimensão busca avaliar a existência de marcos regulatórios institucionais 

que favoreçam o planejamento, a execução e a avaliação da gestão da informação 

na instituição, com especial foco na estruturação de políticas internas de preservação 

e de difusão de acervos na internet. 

 

No que se refere ao diagnóstico da dimensão de "Gestão" foram elencadas as 

características de funcionamento apontadas nos tópicos a seguir: 

● O Museu possui plano museológico atualizado, seguindo as diretrizes 

do Estatuto de Museus e do Instituto Brasileiro de Museus. Foi usado 

como modelo o plano museológico do Museu Histórico Nacional. 

● O plano museológico contempla um planejamento inicial em relação aos 

acervos digitais, com destaque para a adoção do Tainacan.  

● Algumas pessoas da equipe do Museu sabem sobre as diretrizes a 

respeito dos acervos digitais presentes no plano. 
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Tabela 6 - Grau de maturidade referente a existência de marcos regulatórios institucionais na 
instituição para apoio à gestão 

Gestão 

1. Plano museológico 
sistematizado e atualizado 

Nível 4 
A instituição possui um plano sistematizado e atualizado e 
segue alguma diretriz, política nacional, setorial ou 
programa estratégico 

2. Programa de acervos 
digitais 

Nível 3 
A instituição possui ferramentas básicas de gestão, que 
contemplam princípios para um programa de acervos 
digitais 

3. Ciência da equipe sobre 
o programa de acervos 
digitais 

Nível 3 
Estão parcialmente cientes 

Média 3,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A importância da dimensão de "Gestão" reside justamente no necessário 

planejamento e implementação de processo de gerenciamento da informação sobre 

os acervos digitais visando uma melhor efetivação das ações discutidas e indicadas 

ao longo do presente relatório. O grau de maturidade do Museu Histórico do Exército 

nessa dimensão é intermediário, com índice de 3,3, dada a existência de ferramentas 

de gestão atualizadas e que contemplam, de forma parcial, ações em torno dos 

acervos digitais. Dessa forma, os principais pontos a serem considerados visando a 

melhoria desse índice são: 

● Aprimoramento do planejamento em torno dos acervos digitais, com a 

definição de metas baseadas nas indicações propostas ao longo deste 

relatório. Em especial o processo de digitalização dos acervos e a 

construção da presença digital do Museu na internet. 

● Necessidade de implementação de novos processos de trabalho com a 

equipe, que permitam o cumprimento das metas estabelecidas no plano 

museológico e na política de acervos digitais. 
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g.  Governança 

 

Avaliação do processo de coordenação, regulação e determinação da gestão 

da informação e do provimento do acesso aos acervos digitalizados das instituições 

culturais. A ênfase dessa dimensão está na identificação e atuação dos atores 

participantes, valores estabelecidos, transparência dos processos e impactos 

externos. 

 

Os aspectos levantados no diagnóstico da dimensão "Governança" foram os 

seguintes: 

● O projeto de implementação do Tainacan, atualmente em curso, foi 

desenvolvido pela DPHCEx, tendo como local de implantação o Museu 

Histórico. Os funcionários foram comunicados da realização, mas não 

participaram da estruturação dos projetos e/ou de seus objetivos. Dessa forma, 

entende-se que a equipe do Museu está parcialmente ciente dos objetivos e 

necessidades relativas aos processos de implantação das ações em torno dos 

acervos digitais.  

● O Museu não dispõe de parcerias, nem de fontes de financiamento externas 

para a gestão e comunicação dos acervos digitais. 

 

Tabela 7 - Grau de maturidade referente aos aspectos de governança 

Governança 

1. Transparência - 
gerenciamento de 
informações dos acervos 
digitais  

Nível 2 
As ações destinadas a gerenciar informações dos acervos 
digitais são parcialmente institucionalizadas e planejadas, 
e há algumas pessoas designadas para essas funções. 

2. Transparência - 
porcentagem de 
funcionários cientes dos 
processos de 
gerenciamento dos acervos 
digitais  

Nível 1 
0% a 25% 

3. Alianças externas Nível 1 
Não existem parcerias externas para a gestão e 
comunicação dos acervos. 
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4. Financiamento Nível 1 
Não existe financiamento para as ações de gestão da 
informação. 

Média 1,25 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Os aspectos de governança são múltiplos e complexos e, para o presente 

instrumento de maturidade tecnológica, foram estabelecidos três pontos principais de 

atenção: a transparência interna dos processos de gerenciamento da informação dos 

acervos digitais, as parcerias externas e as fontes de financiamento. O grau de 

maturidade dessa dimensão ficou no nível inicial, com apenas 1,25, dada a ausência 

de processos claros e partilhados dos objetivos das ações em torno dos acervos 

digitais entre todos os membros da equipe do Museu. No que se refere à 

transparência dos processos de gerenciamento, recomenda-se que o 

compartilhamento de responsabilidades sobre a gestão da informação dos acervos 

digitais seja institucionalizado para que os envolvidos tenham clareza de como podem 

contribuir para a realização dos objetivos propostos. Nesse sentido, entende-se que 

esses processos possam ser melhor estruturados e partilhados com os colaboradores 

da instituição, de forma a estabelecer um planejamento conjunto voltado à 

disponibilização pública dos acervos digitais institucionais. Outros aspectos a serem 

considerados no quesito governança são: 

● Parcerias externas podem ser desenvolvidas de forma a contribuir para o 

alcance dos objetivos de difusão dos acervos institucionais. É necessário, para 

isso, um mapeamento de possíveis parceiros que estejam alinhados com a 

visão institucional e dispostos a desenvolver projetos conjuntos. 

 

3.3 Considerações finais sobre o diagnóstico de maturidade 

tecnológica do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana 

 

A partir da análise das dimensões estabelecidas para o diagnóstico de 

maturidade digital foi calculado um índice geral de maturidade para o Museu Histórico 

do Exército e Forte de Copacabana, conforme explicitado na Tabela 8 a seguir: 
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Tabela 8 - Índice geral de maturidade para a Gerência de Memória e Pesquisa do Museu Histórico 
do Exército e Forte de Copacabana 

Dimensões Média 

Caracterização da instituição 4 

Gestão da informação 1,4 

Recursos humanos 2 

Infraestrutura de TI 2,8 

Mídia e comunicação 2,5 

Gestão  3,3 

Governança 1,25 

Final 2,46 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

O papel desse diagnóstico é destacar, nesse momento de reflexão da análise, 

os aspectos onde a instituição tem demonstrado maior força e aspectos que ainda 

carecem de estruturação e ações específicas da gestão. Mais do que isso, é na 

percepção de como essas dimensões podem atuar em conjunto e como podem se 

fortalecer mutuamente, que ações, planos e projetos podem ser pensados e 

propostos para a melhoria da capacidade de atuação do Museu em torno dos acervos 

digitais. 

O índice estabelecido, de 2,46, indica a presença do Museu no rol das 

instituições culturais no estágio inicial de maturidade tecnológica e de gestão de 

acervos. O Museu Histórico do Exército é uma instituição que está iniciando a 

estruturação de uma política de gestão e documentação de acervos (físicos e digitais) 

e não conta ainda com recursos humanos e físicos para desenvolver plenamente as 

atividades em torno dos acervos digitais. Apesar de ser uma instituição de grande 

porte, com um acervo de enorme relevância nacional e uma visitação presencial 

expressiva, o Museu e seus acervos ainda não estão presentes de forma efetiva no 

ambiente social da internet. A implementação do Tainacan é um passo importante 

nessa direção, já que o repositório permite que os acervos estejam organizados e 
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disponibilizados na internet. Entretanto, ter o Tainacan é apenas o primeiro passo e, 

a partir dele, outras ações podem ser desenvolvidas na direção de tornar o Museu e 

seus acervos cada vez mais conhecidos e importantes no cenário patrimonial 

nacional. 

De maneira resumida, apontamos a seguir as principais questões que 

poderiam ser discutidas e implementadas pela equipe Museu, no que tange aos 

acervos e práticas da cultura digital. 

 

Estruturação de uma política e um plano de implementação específico para os 

acervos digitais com foco na digitalização dos acervos e sua disponibilização 

pública na internet. 

 

● A política de acervos digitais deve estabelecer as diretrizes conceituais e de 

atuação institucional relativas ao tema. Já o plano, deve desenvolver as 

diretrizes de gestão para a produção, manutenção, difusão e circulação dos 

acervos digitais, destacando atividades específicas de equipe, rotinas de 

trabalho, recursos a serem investidos, tecnologias e práticas a adotar, bem 

como as necessidades de capacitação da equipe. Algumas ações que devem 

ser desenvolvidas de forma imediata: 

○ Planejamento para a digitalização da totalidade do acervo e sua 

disponibilização pública no Tainacan. 

○ Definição de licenças de uso das imagens dos acervos. 

 

Definição de um plano de comunicação e de ações educacionais digitais a partir 

dos acervos digitalizados e organizados no Tainacan. 

 

● O planejamento de ações curatoriais e de educação museal é parte 

fundamental da construção de uma presença digital relevante na internet. 

Essas ações podem potencializar a circulação dos acervos institucionais e sua 

relevância para o lazer, a pesquisa em diferentes níveis e o desenvolvimento 

de conhecimento. Recomenda-se que a equipe do Museu, a partir da 

existência do repositório de acervos digitais organizado da instituição, 

desenvolva e realize ações curatoriais e de educação museal digital, visando 
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aumentar a relevância pública da instituição e o melhor cumprimento de sua 

missão social. 

 

4. Estudo analítico para proposição de modelo conceitual 

semântico 

 

Entre as metas previstas para o desenvolvimento do projeto “Organização e 

Gestão da Documentação Museológica do Museu Histórico do Exército e Forte de 

Copacabana”, tem-se o estudo analítico para proposição de modelo conceitual 

semântico para descrição e representação temática do acervo museológico. A meta 

mencionada faz parte da terceira etapa de concepção do projeto, e tem como método 

de desenvolvimento a pesquisa bibliográfica, sendo subsidiada a partir do uso da 

literatura nacional e internacional da área da ciência da informação como fonte 

principal de referência.  

Dentro da análise detalhada das fontes de referências já exploradas, o estudo 

tem caminhado para uso o do modelo conceitual proposto pelo Inventário Nacional 

de Bens Culturais Musealizados - INBCM, modelo que é amplamente conhecido e 

aceito pela área da museologia no Brasil, e que foi definido e descrito na resolução 

normativa nº 02, de 29 de agosto de 2014 do Instituto Brasileiro de Museus - Ibram1.  

A etapa de estudo segue em desenvolvimento e tem previsão de finalização e 

entrega de relatório de seus resultados em junho/21.  

 

5. Tratamento técnico da documentação museológica  

Ao estudarmos uma base de dados visando sua importação para outro 

software, estamos diante de um processo que envolve tanto a adequação dos dados 

ao novo modelo, quanto a oportunidade de efetuarmos melhorias no banco. Por causa 

de determinadas características do software de destino, neste caso o Tainacan, 

alguns ajustes são fundamentais e outros desejosos. Nesta etapa, podemos avaliar 

sua organização, integridade, localização de erros, identificação de novos 

 
1 https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/ResolucaoNormativa2_INBCM.pdf  

https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/ResolucaoNormativa2_INBCM.pdf
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subconjuntos e, em alguns casos, possibilidades de enriquecimento por meio da 

conexão com outras bases. 

Os ajustes fundamentais são aqueles que melhoram a recuperação da 

informação e podem ser realizados em massa. Passam pela normalização de termos, 

correção de variações de escrita e diminuição da redundância. Sem esse processo 

não seria possível aproveitar de forma adequada os recursos de filtros, vocabulários 

controlados e as buscas facetadas disponíveis no Tainacan. A seguir, serão descritas 

as etapas previstas durante o processo de tratamento técnico da documentação 

disponibilizada pelos Museus.  

De modo geral, o processo de migração das bases de dados possui algumas 

etapas e um fluxo pré-definido, que pode ser alterado de acordo com alguns fatores: 

● Base de dados 

○ Número de itens; 

○ Número de metadados; 

○ Qualidade dos dados. 

● Profissionais 

○ Especialidade; 

○ Tempo disponível. 

De acordo com os elementos acima, é possível ampliar ou diminuir 

determinadas etapas, e isto é feito por meio de reuniões envolvendo a equipe do 

Museu e da Universidade de Brasília - UnB. 

O processo de migração inicia com o envio por parte do Museu da 

documentação digital de seu acervo para a equipe da UnB, que dará início ao estudo 

para análise da documentação, conversão, tratamento, melhoria e importação dos 

dados, conforme mencionado acima. Apresentamos a seguir, as principais etapas do 

processo de migração de dados. 

 

5.1 Coleta dos dados 

Esta primeira etapa compreende a coleta dos dados e sua conversão em um 

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

bases de dados que serão tratadas, normalizadas e migradas para o Tainacan. 
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5.2 Análise da documentação 

Todo o trabalho com a documentação do Museu Histórico do Exército e Forte 

de Copacabana foi feito por meio de planilhas em Excel preenchidas por diferentes 

profissionais. Por conta da ausência do controle de vocabulário, a documentação do 

museu não está padronizada. Assim, cada documentação recebida passa por uma 

análise que leva em consideração os seguintes itens: 

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

documentadas; 

● Identificação e mapeamento dos padrões de metadados utilizados; 

● Levantamento das linguagens documentárias; 

● Levantamento de informações sobre os programas de gestão de 

armazenamento; 

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

 

Depois de realizado o diagnóstico das bases de dados do acervo do Museu e 

o seu mapeamento, é possível planejar os próximos passos que serão tomados e 

determinar até que ponto a etapa de tratamento e melhoria dos dados poderá avançar 

até a importação dos dados para o Tainacan. 

Para facilitar a tomada de decisões, o mapeamento e diagnóstico é realizado 

por meio de planilhas online que são sincronizadas de forma automática, facilitando 

o acesso, acompanhamento e atualização de dados por todas as equipes envolvidas.  

 

5.2.1 Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados 

 

Alguns dos parâmetros e conjuntos de metadados usados para padronização 

da documentação do museu, podem ser orientados pela Resolução Normativa nº 2, 

do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que regulamenta o Inventário Nacional de 

Bens Culturais Musealizados (INBCM) e “estabelece os elementos de descrição das 

informações sobre o acervo museológico, bibliográfico e arquivístico que devem ser 

declarados no Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados, em consonância 

com o Decreto nº 8.124, de 17 de outubro de 2013.”.  
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5.2.2 Thesaurus Militar 

 

Para o controle terminológico e indexação do conteúdo, a equipe de 

museologia do Exército Brasileiro vem desenvolvendo um tesauro militar. Para 

facilitar o uso dos termos e categorias, a equipe da UnB iniciou o trabalho de extração 

dos dados que estavam incialmente em um arquivo de texto (Figura 2). Com os 

termos no formato de planilha (Figura 3), a equipe responsável pela catalogação 

poderá usar o tesauro como um vocabulário controlado no Tainacan para: 

- Classificação da Classe e subclasse dos itens; 

- Definição da denominação dos itens; 

- Uso dos verbetes dos descritores na página de termos de taxonomia do 

Tainacan. 

 

Figura 2 - Tesauro em formato .doc 

 

Fonte: Enviado pela equipe EB 
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Figura 3 - Tesauro em formato planilha pronto para importar para o Tainacan 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

5.3 Tratamento de dados 

A depender da qualidade dos dados, o tratamento pode ser uma das etapas 

mais longas do processo de migração dos acervos, visto que pode ser dividida em 

diversas sub-etapas, dependendo da capacidade técnica e do tempo investido pelos 

profissionais envolvidos. O valor e importância deste trabalho se reflete na melhoria 

da organização da informação, da qualidade dos dados registrados e na padronização 

de termos, que por consequência tornam a recuperação das informações mais fácil e 

rápida, as buscas mais precisas e assertivas e, ainda permitem outras visualizações 

e análises mais completas e detalhadas do conteúdo do acervo, permitindo o 

conhecer com mais propriedade. Este processo é ainda mais necessário quando o 

objetivo final da base de dados é ser disponibilizada online ou conectada a outras 

bases de dados. 

Boa parte do tratamento de dados acontece de maneira personalizada em 

cada Museu, atendendo as necessidades específicas de cada base, mas que de 

maneira geral passam por: 

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

● Granularidade dos dados, ou seja, o quão detalhado serão nossos dados. 

Exemplo: separação do estado de conservação (Bom, Regular e Ruim) do 
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comentário que detalha o estado de conservação da peça (peça riscada, 

quebrada etc); 

● Normalização: processo que visa diminuir o uso de termos com o mesmo 

significado (redundância) e corrigir erros de grafias dos termos, aumentando a 

integridade e desempenho da base;  

● Padronização de dados de referência: criação de vocabulários controlados e 

ou códigos que serão usados por outros metadados do acervo; 

● Combinação de dados: união de duas ou mais colunas. Exemplo: união dos 

campos de endereço (rua, cidade, estado e país) para compor um metadado 

de georreferenciamento; 

● Mapeamento dos dados: processo por meio do qual podemos entender de que 

forma os dados estão organizados e como podemos conectá-los com outras 

bases de dados. Processo essencial para abrir a possibilidade de integração 

ou enriquecimento dos dados.  

● Garantir a integridade dos termos únicos: termos únicos garantem que 

estamos falando exatamente de um ítem e não de outro com características 

similares. Nas bases de dados dos museus são representados pelo “número 

de registro da peça".  

● Correções manuais dos dados; 

● Identificação de itens ou dados duplicados; 

5.3.1 Software para tratamento de dados 

Para facilitar o tratamento, buscando melhorar o 

retorno das buscas, a qualidade da informação 

disponibilizada e um melhor aproveitamento dos recursos do 

Tainacan, utilizamos um software de código aberto (open 

source) denominado OpenRefine2. Este aplicativo é, 

segundo a definição dos desenvolvedores, “Uma poderosa 

ferramenta livre, de código aberto para trabalhar com dados 

bagunçados”. Por meio de um editor visual, profissionais sem 

conhecimento técnico de programação de dados, podem realizar uma série de 

limpezas e transformações. A seguir, serão detalhadas algumas destas 

 
2 http://openrefine.org/ 

http://openrefine.org/
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funcionalidades usadas para o tratamento de dados de bases museológicas como um 

todo. 

5.3.2 Principais funcionalidades do OpenRefine usadas no 

tratamento de base museológica 

 

O OpenRefine possui uma série de recursos que podem ser utilizados por meio 

de editores visuais, e outros que fazem uso de linguagens de programação mais 

complexas. Os recursos visuais são mais fáceis de utilizar e possuem uma curva de 

aprendizado baixa. Nas próximas páginas detalharemos alguns processos de 

tratamento que podem ser usados nas bases de dados.  

5.3.2.1 Limpeza de espaços em branco em excesso 

 

Por conta de erros de digitação ou problemas durante a coleta de dados, 

podem ser gerados espaços em branco no fim ou no início de uma frase ou termo. Se 

este espaço não for retirado, teremos uma duplicidade de termos em uma 

determinada taxonomia. Por isso todo tratamento é iniciado com o processo de 

limpeza. 

 

Figura 4 - Exemplo da funcionalidade limpeza de espaços 

 

Fonte: Software OpenRefine (2021) 
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5.3.2.2 Faceta de textos, Formação de agrupamentos e Listagem de 

termos 

 

A faceta de texto (texto facets) do OpenRefine é o recurso visual mais simples 

e mais usado. Elas não são usadas para alterar os valores dos metadados, mas sim 

para gerar insights e várias maneiras de explorar os seus dados, auxiliando a equipe 

no estudo da base na produção de listagens de termos para revisão pela equipe do 

museu. Ao aplicar uma faceta em um metadado, o software gera uma lista e agrupa 

o número de termos presentes. Com isso podemos encontrar variações de escritas, 

quantidade de termos empregados, uso de separadores no caso de metadados 

multivalorados, uso de caixa alta ou baixa etc.  

Abaixo, temos o exemplo de uma faceta aplicada ao nome do objeto na base 

exportada de um museu. Como originalmente este campo é de preenchimento livre, 

é de se esperar variações de escritas, uso de caixa alta e baixa e uso de espaços em 

branco em excesso. Ao lado de cada termo, temos o número de ocorrência, ou seja, 

“Abotoadeira” em minúsculo ocorre uma vez, enquanto temos quatro ocorrências de 

“ABOTOADEIRA” em maiúsculo, além de variações da escrita do termo.  

 

Figura 5 - Exemplo de faceta com nome do objeto 

 

Fonte: Software OpenRefine (2021) 
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A partir da faceta de texto, podemos editar cada opção deste grupo de entradas 

manual, alterando de uma única vez todas as ocorrências, tornando possível a 

padronização das entradas, o que se revelaria custoso caso fosse feito manualmente, 

pela quantidade de variações que necessitam de alterações.  

Junto à faceta de texto é possível utilizar a funcionalidade de “Agrupamento”, 

onde o OpenRefine, por meio de algoritmos, analisa o texto e propõe a união de 

termos que são semelhantes, ou que parecem corresponder à mesma coisa, 

possibilitando sua correção em lote. 

 

Figura 6 - Página de recursos de agrupamento 

 

Fonte: Software OpenRefine (2021) 

 

 

5.3.2.3 Limpeza e transformação 

 

Aliando as funcionalidades da faceta de texto e filtro, podemos localizar 

caracteres, palavras ou frases dentro dos termos registrados em cada metadado. 

Desta forma, é possível decidir com mais segurança quais edições precisam ser feitas 
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por meio da funcionalidade de Transformação dos dados, como uso de fórmulas 

GREL (Google Refine Expression Language) ou expressões Jython Language.  

 

Exemplo: 

No "TECNICAS" os termos deveriam estar separados por algum tipo de 

separador padrão, com o uso do filtro podemos perceber que há separação por “;” e 

alguns deles foram separados pelo uso de " e ". 

 

                   Figura 7 - Exemplos faceta de texto do metadado "Material/Técnica" com filtro de busca 
do termo "e" 

 

Fonte: Software OpenRefine (2021) 

 

Com a faceta de texto, foi possível verificar a ocorrência dos seguintes 

separadores: 

● “E”: 152 ocorrências; 

● “;”: 12 ocorrências; 

● “/”: 23 ocorrências; 

● “,”: 134 ocorrências. 
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Depois da análise realizada com o filtro, é possível localizar e substituir os 

termos indesejados pelo termo que será utilizado pelo Tainacan para separação de 

um metadado multivalorado, o duplo pipe (“||”).  Para esta substituição usamos a 

seguinte fórmula GREL: value.replace(' e ',';'). Com este procedimento substituímos 

os 152 termos ao mesmo tempo.  

 

Figura 8 - Página de customização da transformação de texto 

 

Fonte: Software OpenRefine (2021) 

 

5.3.2.4 Limpeza Manual de termos 

 

 Depois de realizadas as alterações por meio de agrupamentos e 

transformações, o OpenRefine possibilita, ainda, a limpeza ou alteração manual dos 

termos em massa. Com o uso das facetas é possível identificar e analisar os termos 

usados em determinada coluna, e realizar as alterações que se mostrem necessárias. 

  De maneira geral, os acervos dos museus recebem as seguintes alterações 

manuais:  

 

● Remoção de termos que estavam registrados no campo incorreto; 

● Transferência de dados que estavam no campo incorreto; 

● Deleção de termos; 
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● Correção de nomenclatura; 

● Correções ortográficas; 

● Padronização de terminologia; 

● Separação de dados agrupados. 

 

5.3.2.5 Lista de normalização dos termos 

 

Com o objetivo de adequar o preenchimento das informações dos itens ao 

modelo desejado para o Tainacan, verifica-se a existência de alguns metadados que 

possam funcionar como vocabulários controlados e, portanto, necessitarão de um 

ajuste ainda mais fino de adequação dos termos. 

Depois de realizadas as ações de limpeza e transformação dos dados em lote, 

é possível aproveitar o recurso da faceta de texto para gerar uma listagem com todos 

os termos existentes em cada metadado e a contagem de ocorrências de cada um. 

 

Figura 9 - Página do recurso de listagem dos termos da faceta de texto 

 

Fonte: Software OpenRefine (2021) 
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Esta listagem é passada para uma planilha online e enviada à equipe do 

Museu, que faz a conferência e indica quais termos necessitam de alguma alteração, 

e como devem ser alterados. 

Desta forma é possível garantir que os termos na base são únicos, possuem a 

grafia correta e se encontram em local adequado. Este processo de revisão e 

correção das listas de termos é de suma importância, principalmente para os 

metadados que são do tipo taxonomia, uma vez que, além de serem vocabulários 

controlados, estes apresentam a possibilidade de serem compartilhados com outras 

coleções do mesmo repositório, ampliando as possibilidades de buscas. Com a 

garantia dos termos únicos para os metadados compartilhados, podemos iniciar a 

criação de um léxico que permita, futuramente, padronizar as entradas em todos os 

acervos que compartilhem um mesmo metadado de taxonomia. 

 

Figura 10 - Exemplo de planilha de revisão de termos para envio ao museu 

 

 

5.4 Atendimento ao museu 

 

Todo o processo de tratamento, normalização e melhoria dos dados é 

realizado com representantes da Universidade de Brasília - UNB e representantes do 

Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana. Para o desenvolvimento do 

trabalho são realizadas reuniões online, por meio de videoconferências, com a 

participação das duas equipes para tomar decisões quanto às ações que serão 

realizadas no acervo.  
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Considerando a realidade do atendimento, alguns recursos foram utilizados 

para compartilhar arquivos com as equipes como pastas compartilhadas no Google 

Drive, documentos online para edição simultânea. 

5.5 Procedimentos técnicos de pré-processamento realizados na 

base de dados 

 

Como evidenciado acima, durante o tratamento temos etapas mais genéricas 

que podem ser usadas para todos os museus. Outros processos de tratamento são 

específicos de cada base e serão detalhados abaixo, onde apresentaremos de forma 

sucinta, as atividades executadas no acervo do Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana. 

 

5.5.1 Base de dados do Museu Histórico do Exército e Forte de 

Copacabana 

 

"O Forte de Copacabana localiza-se na ponta de Copacabana, ao final da praia 

e bairro de mesmo nome, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. 

Oficialmente denominado como Museu Histórico do Exército / Forte de 

Copacabana (MHEx/FC), computa atualmente um fluxo de cerca de dez mil visitantes 

por mês, constituindo-se em um dos mais belos cartões-postais da cidade. O turista 

pode escolher entre a visita restrita (apenas às áreas externas) e a completa 

(incluindo o interior do forte e o Museu histórico-militar)."3 

 

A equipe do Museu iniciou o trabalho de digitalização do acervo por meio da 

digitação de milhares de fichas impressas. Durante o trabalho de digitação foram 

identificados alguns problemas nas fichas, sendo que o de maior impacto foi a 

catalogação de grupos de itens como se fossem apenas um. Como este é um trabalho 

moroso e o projeto tem um limite de tempo, optou-se por estabelecer um prazo para 

que a equipe digitalizasse o máximo de itens possível até a data de 30 de abril/21. 

Após este prazo, a equipe da UnB iniciou o trabalho de tratamento que foi detalhado 

anteriormente neste relatório. 

 
3 https://pt.wikipedia.org/wiki/Forte_de_Copacabana  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Forte_de_Copacabana
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A base recebida no formato Excel contém 6.962 itens e 54 metadados, a 

saber: 

 

● CODOM 

● Nº DE REGISTRO 

● ESPAÇO HISTÓRICO 

● LOCALIZAÇÃO 

● CLASSE 

● SUBCLASSE 

● NOME DO OBJETO TERMO 

● TÍTULO 

● PERÍODO / DATA DE FABRICAÇÃO 

● PAÍS DE ORIGEM 

● AUTOR FÁBRICA 

● ITENS RELACIONADOS 

● ASSUNTO 

● MODELO / MARCA / SÉRIE 

● OUTROS NÚMEROS 

● VALOR MONETÁRIO 

● MATERIAL 

● TÉCNICA 

● DIMENSÕES SEM SUPORTE 

● DIMENSÕES COM SUPORTE 

● DESCRIÇÃO FÍSICA 

● INSCRIÇÕES 

● ASSINATURA / MARCA DO FABRICANTE 

● FORMA DE AQUISIÇÃO 

● DATA DA AQUISIÇÃO 

● NOME DOADOR 

● ENDEREÇO DOADOR 

● DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 

● HISTÓRICO 

● BIBLIOGRAFIA 

● OBSERVAÇÕES 

● ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

● DESCRIÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO/ LAUDO 

● DATA DE ENTRADA 

● TRATAMENTO PROPOSTO 

● DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

● PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 

● DATA DO PROCEDIMENTO 

● DATA DE SAÍDA 

● PERÍODO 

● LOCAL 

● TÍTULO 
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● OBSERVAÇÕES 

● CATALOGADA POR 

● FUNÇÃO 

● DATA CATALOGAÇÃO 

● DIGITALIZADO POR 

● FUNÇÃO 

● DATA DIGITALIZAÇÃO 

● REVISADA POR 

● FUNÇÃO 

● DATA REVISÃO 

● FRENTE 

● VERSO 

 

5.5.2 Tratamento da base de dados do Museu Histórico do Exército 

e Forte de Copacabana 

 

No dia 04 de maio de 2021 recebemos a planilha da base de dados dos itens 

da museologia contendo 6.962 itens. A base de dados foi importada para o Tainacan 

e o processo de tratamento descrito anteriormente neste relatório foi iniciado. Abaixo, 

apresentamos de forma consolidada algumas informações sobre a base de dados 

enviada: 

5.5.2.1 Dados gerais 

 

Tabela 9 - Informações sobre a base de dados enviada pela equipe do Museu 

Status atual do tratamento Em tratamento 

Data do lançamento ou previsão Sem previsão 

Número total de coleções 2 

Número total de itens 6.962 

Número total de itens com imagens 0 

Origem dos dados coletados Fichas catalográficas em papel 

Equipe do museu envolvida na ação 2º Ten Jéssica Tarine M. de Lima 

Museóloga 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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5.5.2.2 Tratamentos realizados na base de dados por metadado 

 

Durante o tratamento com o OpenRefine, a equipe da Universidade de Brasília 

- UnB realiza a montagem de uma planilha de controle de cada ação realizada e 

possíveis tarefas que devem ser alinhadas com a equipe do Museu. Abaixo, 

apresenta-se a Tabela 10, descrevendo o status atual do trabalho de tratamento dos 

dados. 

 
Tabela 10 - Status atual do tratamento dos dados 

Metadados Problemas de documentação 
Ações realizadas 

durante o tratamento 
Tarefas 

CODOM 
-Códigos sem padrão  

-Museóloga revisar 
  

Nº DE REGISTRO    

ESPAÇO HISTÓRICO    

LOCALIZAÇÃO 

-Códigos sem padrão - 

Museóloga revisar 

-Ausência de modelo de 

hierarquização 

 

-Padronização de 

termos comuns 

-Padronização 

caixa alta e baixa 

CLASSE 
-Necessário tratamento no 

tesauro Militar 
  

SUBCLASSE 
-Necessário tratamento no 

tesauro Militar 
  

NOME DO OBJETO TERMO 

-Necessário tratamento no 

tesauro Militar 

-Números ao invés de termos 

descritivos 

-Recuperar informação de o 

que são esses códigos 

-Descrições dos itens no lugar 

da denominação 

 

-Padronização 

dos termos 

comuns 

-Padronização 

caixa alta e baixa 

TÍTULO 
-Termos estranho - 

Museóloga revisar 
  

PERÍODO / DATA DE 

FABRICAÇÃO 

-Definir padrão do formato 

de data 

-Datas incompletas 

-Datas descritivas, decidir a 

substituição 

  

PAÍS DE ORIGEM 

-Sugerir dividir o metadado em 

4 campos (País, Estado, 

Município, Outras localidades) 

-Termos estranhos - 

Museóloga revisar 

 

-Padronização de 

termos comuns 

-Normalização, 

caixa alta e baixa 



48 

Metadados Problemas de documentação 
Ações realizadas 

durante o tratamento 
Tarefas 

AUTOR FABRICA 

-Termos estranhos - 

Museóloga revisar 

- Metadado com informações 

além de autor fábrica, como 

endereços, nomes pessoais, 

denominações (foto), Pensar 

nome do metadado ou dividir 

campo ou substituições 

 

-Padronização de 

termos comuns 

-Normalização, 

caixa alta e baixa 

MODELO / MARCA / SÉRIE 

-Sugerir dividir o metadado em 

3 campos (Modelo, Marca, 

série) 

-Campo com nacionalidade, 

onde manter? 

-Termos estranhos - 

Museóloga revisar 

 

-Padronização 

dos termos 

comuns 

-Padronizar o 

separador 

OUTROS NÚMEROS 
-Termos estranhos 

-Museóloga revisar 
 

-Padronização 

caixa alta e baixa 

-Padronização 

termos comuns 

VALOR MONETÁRIO 

-"outros números" em valor 

monetário, promover 

deslocamento de valor para 

outro metadado já existente 

  

MATERIAL 

-Números ao invés de termos 

descritivos 

-Recuperar informação de o 

que são esses códigos 

-Termos entre parênteses vão 

ser termos independentes? 

 
-Padronização do 

separador 

TÉCNICA 

-Números ao invés de termos 

descritivos 

-Recuperar informação de o 

que são esses códigos 

-Termos entre parênteses vão 

ser termos independentes? 

 
-Padronização do 

separador 

DIMENSÕES SEM SUPORTE 

-Sugerir o uso do metadado 

composto com as unidades de 

medidas 

-Separar o campo para 

tratamento 

 
-Padronização do 

separador 

DIMENSÕES COM SUPORTE 

-Sugerir o uso do metadado 

composto com as unidades de 

medidas 

-Dividir campo 

 
-Padronização do 

separador 



49 

Metadados Problemas de documentação 
Ações realizadas 

durante o tratamento 
Tarefas 

INSCRIÇÕES    

ASSINATURA / MARCA DO 

FABRICANTE 

-Sugerir a divisão em dois 

metadados. "Assinatura" e 

"Marca do fabricante" 

  

FORMA DE AQUISIÇÃO 

-Números ao invés de termos 

descritivos 

-Recuperar informação de o 

que são esses códigos 

  

DATA DA AQUISIÇÃO 
-Definir padrão de data 

-Textos no lugar de data 
  

NOME DOADOR 

-Datas no lugar de nomes 

-Usar o multivalorado quando 

tiver mais de um doador 

-Valores levando a outros itens 

  

ENDEREÇO DOADOR -Rever metadado   

DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

-Números ao invés de termos 

descritivos 

-Recuperar informação de o 

que são esses códigos 

-Descrições em formato de 

data 

  

HISTÓRICO 
-Textos com "???" identificar o 

que é. 
 

-Padronizar os 

separadores 

BIBLIOGRAFIA    

OBSERVAÇÕES    

ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 

-Termos estranhos - 

museóloga revisar 

-Números ao invés de termos 

descritivos 

-Recuperar informação de o 

que são esses códigos 

  

DESCRIÇÃO DO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO/ LAUDO 
   

DATA DE ENTRADA 
-Padronização do formato da 

Data 
  

TRATAMENTO PROPOSTO 

-Pensar em como apresentar 

esse metadado caso seja 

público 

  

PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 

-Manter nomeações? "CB, 

SGT" 

-Colocar nomeações nos 

outros? 

 

-Padronização do 

separador 

-Multivalorado 
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Metadados Problemas de documentação 
Ações realizadas 

durante o tratamento 
Tarefas 

DATA DO PROCEDIMENTO 

-Padronizar o formato da data 

-Termos estranhos - 

Museóloga revisar 

  

DATA DE SAÍDA    

PERÍODO 
Decidir um padrão para o 

período 
  

LOCAL 

Decidir um padrão para os 

endereços 

-Termos estranhos - 

Museóloga revisar 

  

TÍTULO2 
-Revisar termos e repensar a 

necessidade do metadado 
  

OBSERVAÇÕES 2 
-Revisar a necessidade do 

metadado 
  

CATALOGADA POR 

-Termos estranhos - 

Museóloga revisar 

-Campo com "???" 

 
Retirar os 

"Preenchida:"? 

FUNÇÃO 

-Rever metadado 

-Campo aberto com várias 

informações "Data, Cargo, 

formação", o que manter? 

  

DATA CATALOGAÇÃO 

-Padronizar o formato da data 

-Manter o "Preenchido:"? 

-Termos estranhos - 

Museóloga revisar 

  

DIGITALIZADO POR    

FUNÇÃO 2    

DATA DIGITALIZAÇÃO 

-Termos estranhos - 

Museóloga revisar 

-Padronização das datas 

  

REVISADA POR 
-Termos estranhos - 

Museóloga revisar 
 

Padronização dos 

separadores 

agrupamento de 

termos comuns 

FUNÇÃO 3 

-Rever a necessidade deste 

metadado 

-Termos estranhos - 

Museóloga revisar 

  

DATA REVISÃO -Padronizar o formato de data   

VERSO 
-Metadado em branco, 

manter?   

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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5.6 Próximas etapas para o tratamento de dados 

 

Como evidenciado acima, nesta primeira etapa de tratamento não são 

considerados os itens de forma individual. Nosso foco é encontrar o que pode ser 

tratado em lote, identificando e normalizando os vocabulários controlados da base de 

dados. Após esta primeira etapa, a base de dados será enviada para a equipe de 

museologia do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana para a realização 

dos ajustes apontados na Tabela 10. 

Findada a etapa de tratamento de dados, iniciaremos a modelagem das 

coleções e a configuração do Tainacan. A partir deste momento a equipe do Museu 

poderá continuar o processo de digitalização e catalogação dos itens diretamente na 

plataforma. 

 

5.7 Ficha para Bem Imaterial 

 

A Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército – DPHCEx também 

demonstrou a intenção de usar o Tainacan para cadastro de bens imateriais, contudo, 

essa base ainda não foi construída. Dessa forma, tem-se como objetivo a modelagem 

da base mencionada no software Tainacan, seguindo os campos descritos na ficha 

explicativa dos campos de catalogação dos acervos EB, conforme apresentado a 

seguir: 
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6.  Capacitação e suporte técnico a gestores do acervo 

 

Todo o trabalho de capacitação e suporte técnico foi realizado por meio de 

reuniões virtuais usando a ferramenta Teams da Microsoft. Na primeira reunião de 

trabalho, a equipe do Museu apresentou a fase atual de trabalho com a base de 

dados, onde estavam digitando os itens que se encontravam descritos em fichas 

impressas. Durante esta reunião constatou-se que o trabalho de digitação poderia 

levar meses. Conforme mencionado anteriormente, foi definido o dia 30 de abril de 

2021 como prazo final para a equipe avançar na digitação das fichas e então iniciar o 

tratamento de dados detalhado acima. Findado este período, houve o envio das fichas 

e, também, a realização de três encontros de capacitação de profissionais ligados à 

área museológica do Exército Brasileiro, com duração total de seis horas. Os 

profissionais participantes dos encontros foram definidos pela gerência do projeto 

junto à DPHCEx, a lista de presença de cada dia de formação ministrada está 

disponível no Anexo 6 deste relatório. 

Visando a possibilidade de consultas futuras e, também registrar o processo 

de formação desenvolvido com a equipe do EB, os encontros foram gravados, e os 

vídeos estão disponíveis a partir dos links abaixo:  

 

Primeira formação Tainacan - 29/04/2021 

Segunda formação Tainacan - 06/05/2021 

Terceira formação Tainacan - 13/05/2021  

 

6.1 Tópicos abordados durante a formação 

A formação inicial buscou mostrar parte do trabalho que vem sendo 

desenvolvido ao longo do desenvolvimento do projeto de pesquisa Tainacan e teve 

como foco principal apresentar de forma elementar o software Tainacan, suas 

funcionalidades e possibilidades de uso.  Abaixo, apresenta-se a listagem dos temas 

abordados durante os três encontros de formação com a equipe do Exército 

Brasileiro. 

 

Usando o Tainacan 

● Coleções 

○ Criar coleções 

https://drive.google.com/file/d/1de8TTrfESkkpXSrk7WUid0S-KjcNdMVW/view
https://drive.google.com/file/d/1ygoWXOrs6PUpVrZHsMHr9QjNoJJmLS9C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNiu-MPa0jrgfDNRYcWjCgeJdvIOo_3m/view?usp=sharing
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○ Editar coleções 

○ Excluir coleções 

■ Desfazer coleções excluídas 

● Itens 

○ Criar itens 

○ Editar itens 

○ Excluir itens 

● Metadados 

○ Características gerais de metadados 

○ Tipos de metadados 

○ Criar metadados 

○ Editar metadados 

○ Excluir metadados 

● Filtros 

○ Configurar filtros 

○ Características gerais de filtros 

○ Tipos de filtros 

■ Filtros disponíveis para cada tipo de metadado 

○ Criar filtros 

○ Editar filtros 

○ Excluir filtros 

● Taxonomias 

○ Criar taxonomias 

■ Criar termos 

○ Editar taxonomias 

■ Editar termos 

○ Excluir taxonomias 

■ Excluir termos 

● Registro de atividades 

○ Repositório: 

○ Coleção: 

○ Item 

● Importadores 

○ Importador CSV (Itens) 
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■ Parâmetros do .csv 

■ Colunas especiais 

■ Importar arquivos e anexos 

■ Criar metadados automaticamente 

■ Informações sobre o metadado de taxonomia 

■ Instruções para metadados 

■ Importar .csv para o Tainacan 

○ Importador CSV de Vocabulários (Taxonomias) 

■ Como configurar o .csv 

■ Enviar o .csv para o Tainacan 

○ Importador Teste 

● Exportadores 

● Ações em massa 

○ Criar itens em massa 

■ Editar itens criados em massa 

○ Editar itens em massa 

○ Excluir itens em massa 

■ Excluir permanentemente ou restaurar itens em massa 

○ Editar itens em sequência 

○ Importar itens 

○ Importar taxonomias 

 

As informações registradas neste relatório são referentes ao primeiro ciclo de 

formação ministrada, e a ideia é que se tenha a continuidade futura das atividades. O 

software Tainacan tem uma série de funcionalidades e, conforme mencionado 

anteriormente, esta formação inicial buscou apresentar para equipe do EB as 

funcionalidades persistentes ao uso inicial e diário do software. Foram, então, 

apresentadas as possibilidades de configurações básicas de coleção, configuração 

de filtros, criação de metadados, edição de filtros e entre outras, tendo como retorno 

da equipe participante da formação a compreensão clara dos tópicos apresentados. 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, estão previstas novas formações com foco 

em recursos mais avançados do software, de acordo com o surgimento das 

necessidades por parte da equipe do Exército Brasileiro na medida em que os 

profissionais forem utilizando o Tainacan.  
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Anexo 1 – Documento referente a contratação da fundação de apoio 

com dispensa de licitação  
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Anexo 2 – Lista de verificação de processos para contratação direta da 

fundação de apoio  
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Anexo 3 – Edital de Seleção Simplificada – chamada para contratação 

de bolsistas para o projeto “Organização e Gestão da Documentação 

Museológica do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana”. 
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Anexo 4 – Divulgação do Resultado do Edital de Seleção Simplificada – 

chamada para contratação de bolsistas para o projeto “Organização e 

Gestão da Documentação Museológica do Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana”. 
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Anexo 5 – Diagnóstico de Maturidade Tecnológica: Questionário 

Customizado 
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Anexo 6 – Listas de presença dos encontros de formação ministrados 

para a equipe do EB. 

 

 

 

Formulário de frequência - Oficina EB (29/04/2021) 

Registre seu nome Endereço de e-mail Local onde trabalha 

Qual a função que 

você desempenha em 

relação às coleções 

culturais do EB? 

Kauanna Lourdes 

Vasconcelos de Sousa 

kauanna.vasconcelos@

gmail.com 

Comando militar do 

oeste - CMO Museóloga 

Ana Beatriz Ramos de 

Souza 

anasouza.ramos@eb.m

il.br DPHCEX Historiadora 

Jéssica Tarine Moitinho 

de Lima lima.tarine@eb.mil.br 

Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do 

Exército 

Museóloga, Adjunto da 

Seção de Patrimônio e 

Planejamento Cultural 

Fernanda Cristina 

Nunes Pontes Marques 

fernandacristina.museu

@gmail.com 

Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do 

Exército - DPHCEx 

Exército 

Museóloga adjunta da 

Seção de Patrimônio e 

Planejamento Cultural 

Anderson Clayton de 

Lima Santos 

andersonclsantos@gma

il.com ccma/necmne 

Museologo no 

CCMA/ne cmne 

Ten.Raul Henrique raul.henrique@eb.mil.br SPPC/ DPHCEx Arquiteto 
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Formulário de frequência - Oficina EB (06/05/2021) 

Registre seu nome Endereço de e-mail Local onde trabalha 

Qual a função que 

você desempenha em 

relação às coleções 

culturais do EB? 

Kauanna Lourdes 

Vasconcelos de Sousa 

kauanna.vasconcelos@

gmail.com 

CMO - Comando militar 

do oeste Museóloga 

Anderson Clayton de 

Lima Santos 

andersonclsantos@gma

il.com CMMA/NE-CMNE 

Museologo do CCMA-

NE/CMNE 

Fernanda Cristina 

Nunes Pontes Marques 

fernandacristina.museu

@gmail.com 

Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do 

Exército - DPHCEx 

Museóloga, adjunta da 

Seção de Patrimônio e 

Planejamento Cultural. 

Subseção de 

Museologia. 

Karina Fatima 

Gonçalves de Souza - 2 

T Karina 

karina_serrati@hotmail.

com MHEx/FC 

Museóloga no 

MHEx/FC 

Jéssica Tarine Moitinho 

de Lima lima.tarine@eb.mil.br 

Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do 

Exército 

Museóloga, Adjunto da 

Seção de Patrimônio e 

Planejamento. 

Anna Juliace 

anna.amaraj@gmail.co

m 5ª Região Militar / CMS 

Responsável técnica do 

acervo do Museu do 

Expedicionário 

Raphaella de Oliveira 

Gomes Chagas 

raphaella.chagas@eb.

mil.br Exército Brasileiro Engenheira Civil 

Ana Beatriz Ramos de 

Souza 

abrasou-

se.ramos@eb.mil.br DPHCEX Historiadora 

Raul Henrique raul.henrique@eb.mil.br 

DPHCEx- Rio de 

Janeiro Arquiteto 

Ten. Raul Henrique raul.henrique@eb.mil.br Rio de Janeiro Arquiteto 
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Formulário de frequência - Oficina EB (13/05/2021) 

Registre seu nome Endereço de e-mail Local onde trabalha 

Qual a função que 

você desempenha em 

relação às coleções 

culturais do EB? 

Fernanda Cristina 

Nunes Pontes Marques 

fernandacristina.museu

@gmail.com 

Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do 

Exército - DPHCEx 

Museóloga na Seção de 

Patrimônio e 

Planejamento Cultural, 

atuação na gerência 

dos bens patrimoniais 

do Exército, e 

elaboração de 

legislações da área. 

Atualmente 

desenvolvendo o 

Tesauro que será 

utilizado de base no 

Tainacan (em processo) 

Anna Juliace 

anna.amaraj@gmail.co

m 5 RM Museóloga responsável 

Asp Kauanna Lourdes 

Vasconcelos de Sousa 

kauanna.vasconcelos@

gmail.com 

Comando militar do 

oeste - CMO Museóloga do CMO 

Ana Beatriz Ramos de 

Souza 

abyasouza@yahoo.com

.br DPHCEX Historiadora 

Anderson Clayton de 

Lima Santos 

andersonclsantos@gma

il.com CCMA/NE-CMNE 

Museologo do 

CCMA/NE-CMNE 

Ana Beatriz Ramos de 

Souza 

abyasouza@yahoo.com

.br DPHCEX Historiadora 

Raphaellade Oliveira 

Gomes Chagas raphaella.eb.mil.br Exército Brasileiro 

Trabalhamos na 

Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do 

Exécito 

Jéssica Tarine Moitinho 

de Lima lima.tarine@eb.mil.br 

Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do 

Exército 

Museóloga, Adjunto da 

Seção de Patrimônio e 

Planejamento Cultural 

Karina Fatima 

Gonçalves de Souza - 2 

T Karina - MHEx/FC 

karina_serrati@hotmail.

com MHEx/FC 

Museóloga no 

MHEx/FC 
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