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RESUMO 

 

SOUZA, Éricka Madeira de. A curadoria digital e o reuso dos acervos culturais digitais da 

Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro. 2018, 125 f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Memória e Acervos) – Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos, 

Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O presente texto discorre sobre como os museus trabalham tecnicamente com o 

aumento contínuo dos objetos digitais culturais presentes nas instituições museológicas e que 

se tornam também parte do seu patrimônio cultural. O objetivo é demonstrar que o ambiente 

colaborativo da Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro pode dinamizar a oferta de 

serviços informacionais integrados com as demais instituições culturais através da curadoria 

digital deste material, incentivando o compartilhamento e o reuso destes acervos digitais 

culturais. A metodologia desta pesquisa se desenvolve em três etapas: revisão de literatura, 

identificação de experiências em curso na curadoria digital e no reuso dos objetos digitais e 

entrevistas orais. Foi possível confirmar a curadoria digital como recurso para o controle e a 

manutenção do tratamento técnico dos objetos digitais culturais, proporcionando o reuso dos 

mesmos em prol da expansão do conhecimento e difusão da informação e ao final, foram 

identificados alguns dos novos serviços que podem ser oferecidos pela Rede Web de Museus. 

 

Palavras-chave: Rede Web de Museus, curadoria digital, museus, acervo digital cultural, 

reuso 
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ABSTRACT  

 

 

SOUZA, Éricka Madeira de. The digital curation and reuse of the digital cultural collections 

of the Web Network of Museums of the State of Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2018. 125 f. 

Dissertation (Professional Masters in Memory and Collections) - Post-Graduation Program in 

Memory and Collections, Casa de Rui Barbosa Foundation, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

 The present text discusses how museums work technically with the continuous 

increase of the digital cultural objects present in the museological institutions and that also 

become part of its cultural patrimony. The objective is to demonstrate that the collaborative 

environment of the Web Network of Museums of the State of Rio de Janeiro can stimulate the 

offer of integrated information services with the other cultural institutions through the digital 

curation of this material, encouraging the sharing and reuse of these cultural digital 

collections. The methodology of this research is developed in three stages: literature review, 

identification of ongoing experiments in digital curation and reuse of digital objects and oral 

interviews. It was possible to confirm the digital curatorship as a resource for the control and 

maintenance of the technical treatment of cultural digital objects, reusing them for the 

expansion of knowledge and dissemination of information and at the end, some of the new 

services that could be offered by the Web Network of Museums. 

. 

Keywords: Web Network of Museums, digital curatorship, museums, digital cultural heritage, 

reuse 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos bastidores das exposições e dos demais eventos que podem ser realizados e 

promovidos pelos museus, sejam individualmente ou através de parcerias com outras 

instituições, está a articulação de uma série de atividades técnicas desenvolvidas em suas 

coleções. Dentre outros objetivos, visam manter um padrão de veracidade e confiabilidade na 

qualidade das informações, também atualizar e refinar os conteúdos a respeito de cada objeto 

sob sua responsabilidade. 

Os museus “investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, 

estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos de valor histórico, artístico, 

científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2013, p. 28).  

Após as décadas de 1980 e 1990, a convergência da sociedade como um todo para a 

inserção dos recursos tecnológicos, que se desenvolvem cada vez mais rápido, em suas rotinas 

pessoais e profissionais influenciou esta incorporação também nos museus e centros culturais. 

Quanto mais os níveis de comunicação se expandiam e se estreitavam, mais a sociedade 

demandava que também as instituições acompanhassem este fluxo informacional. 

Com a crescente expansão das coleções nos museus e da quantidade de informações 

demandadas a serem processadas e recuperadas com cada vez mais rapidez e eficiência, a 

Museologia vislumbrou a importância de aderir aos avanços tecnológicos, beneficiando e 

agilizando seu trabalho através da informatização dos processos de documentação dos 

objetos.  

Em função deste avanço, os museus passaram a digitalizar suas obras, assim como 

procederam à aquisição de itens já constituídos digitalmente, como rascunhos de obras 

literárias de escritores contemporâneos em programas virtuais, pesquisas e artigos no tema da 

instituição que foram desenvolvidos totalmente na web, fotografias digitais, a videoarte, 

difundida no meio artístico a partir do final da década de 1960, registros de happenings
1
e 

performances. 

Diante deste panorama cultural, foi preciso que os profissionais da informação, em 

conjunto com profissionais dos centros de armazenamento e produção de informação, como 

museus, arquivos e bibliotecas, desenvolvessem novos fundamentos e práticas que 

                                                 
1
O verbete happening, conforme a Enciclopédia Itaú Cultural (2015), foi criado para fazer referência a uma 

categoria artística que combina artes visuais com um estilo teatral próprio, sem texto ou representação, foi 

cunhado pelo americano Allan Kaprow no final da década de 1950. 
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sustentassem e fomentassem esta nova realidade, que também requer um gerenciamento, 

incluindo a preservação e a curadoria deste material. 

Com as alternativas tecnológicas que se colocam à disposição neste, o conceito de 

preservação, passa a se manifestar em diferentes vertentes de categorias de patrimônio, sejam 

materiais/imateriais ou objetos digitais. A preservação engloba outros aspectos em função do 

ambiente digital, que diz respeito a um novo contexto de existência e exploração dos 

conteúdos gerados a partir dos objetos museológicos no ambiente digital. Surge a 

preocupação com a manutenção do acesso contínuo ao conteúdo informacional dos objetos 

dos museus também no meio digital, onde as possibilidades de alcance ao público são 

inigualáveis e revolucionárias. 

Não obstante, conforme Sayão (2016a), as imagens digitais geradas dos processos de 

digitalização das obras não são usadas apenas para a segurança, em casos de identificação dos 

itens em ocorrências de roubos e furtos, ou representação das coleções museológicas nos 

registros documentais das fichas catalográficas individuais, como veremos a diante neste 

trabalho.  

Ao contrário do que pode parecer, sob um ponto de vista leigo, a presença dos museus 

na web não descarta a visita física ao acervo da instituição, e sim instiga o pesquisador ou 

público interessado a planejar sua ida, a consulta virtual não substitui o fetiche da apreciação 

presencial do objeto. Seja qual for o estímulo individual que os objetos físicos causam em 

cada visitante nos museus, esta sensação aguça seus sentidos de tal forma que as réplicas ou 

imagens de consulta não possuem capacidade de substituí-lo. Segundo Sirigna e Gouveia 

(2005), apenas encorajam suas visitas para que a admiração possa ser plena, levando o 

visitante também a conhecer e observar outros objetos da coleção e conhecer outras tipologias 

de seus acervos, expandindo o alcance de seu trabalho. 

Os usos e finalidades dos objetos digitais culturais se expandem cada vez mais e 

variam de acordo com a intenção da instituição, uma fotografia de um objeto ou um vídeo de 

fenômenos sociais, por exemplo, podem ser usados para o registro de documentação na ficha 

catalográfica do item no museu, exibição para consulta on-line, pesquisa, publicação em 

catálogos e trabalhos, exposição, segurança do bem, restauração e como apoio ao 

acompanhamento do estado de conservação da peça ou avanço de seu desgaste natural, dentre 

outras, segundo Sayão (2016a).  
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Para que estes propósitos sejam alcançados efetivamente, é necessário que as 

instituições museológicas gerenciem, além dos seus acervos físicos, os seus acervos culturais 

digitais, ou seja, os representantes digitais destes objetos físicos. 

A ideia da curadoria digital surgiu pela primeira vez em 2001, a partir de 

preocupações expressas em questões tal qual como garantir a autenticidade e a integridade de 

valores culturais digitais (CONSTANTOPOULOS; DALLAS, 2010), e se propõe a discutir e 

trabalhar os principais desafios das instituições que são centros de produção e disseminação 

de informações e também dos profissionais de informação para que possam garantir a 

acessibilidade ao conteúdo digital. Essa acessibilidade está essencialmente atrelada a alguns 

fundamentos básicos que permitem a manutenção do valor da informação, são eles: a 

fidelidade da informação, a autenticidade, a confiabilidade, a usabilidade e a representação do 

significado dos objetos e documentos digitais a longo prazo e, por conseguinte, a preservação 

da memória digital da sociedade. 

A curadoria das imagens digitais e das multimídias de cada objeto pertencentes a um 

museu é essencial para todos os seus departamentos, para sua promoção e divulgação, como 

impressão de catálogos, cartazes e livros; para os processos de restauração e acompanhamento 

do estado de conservação de uma obra, segurança, consultas, gerenciamento de coleções e 

novos serviços (SAYÃO, 2016, slide 15). 

Importante destacar ainda que os objetos digitais envolvidos nos processos de 

preservação e curadoria digitais são previamente selecionados nos museus. Os processos são 

custosos e demandam uma estrutura de ação contínua para manutenção, conforme vimos no 

desenvolvimento desta pesquisa. A seleção dos ativos que recebem os tratamentos relaciona-

se com a missão institucional de cada museu e as inter-relações entre suas coleções. 

Em suma, conforme foram expostos os argumentos que baseiam e movimentam este 

trabalho, nos vemos diante da seguinte questão de pesquisa: os museus da Rede Web de 

Museus podem dinamizar os serviços dos seus acervos digitais culturais integrados através da 

Rede enquanto política pública para museus?  

Nas seções seguintes são discutidos os fenômenos sociais que conduziram os museus a 

lidar com o patrimônio digital da humanidade, o ciclo de formação, construção, acesso e 

preservação deste patrimônio, e os conceitos que estão imersos neste cenário recente. 

Na segunda seção trabalhamos a base da fundamentação teórica, com o levantamento e 

delimitação dos conceitos básicos para a presente pesquisa desde os museus e seus 
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patrimônios tradicionais, o surgimento dos objetos digitais e a formação e gestão de suas 

coleções, a preservação digital, seus recursos e suas estratégias. 

Em seguida, a terceira seção discute os conceitos de curadoria digital e as ações de 

referência na prática do reuso dos materiais digitais culturais através do caso Europeana. Os 

modelos de curadoria digital e as boas práticas de reuso nos panoramas internacional e 

nacional, seus recursos para incentivo da participação ativa das comunidades interessadas e 

apontando alguns casos de referência, tanto em instituições do exterior quanto casos 

brasileiros. 

A quarta apresenta a Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro, um projeto 

iniciado em 2014 que pertence à Secretaria de Estado de Cultura (SEC-RJ), através da 

Superintendência de Museus (SMU). O objetivo da Rede é unir as unidades museológicas 

inseridas no território do Estado em uma Rede Web de Museus, instituindo e fomentando um 

ambiente colaborativo on-line, que dissemina e gerencia os acervos museológicos do estado 

(BRASIL, 2014). Foi analisado de que forma o trabalho que vem sendo desenvolvido no 

ambiente da Rede pode contribuir para a consolidação de uma política de curadoria digital e 

incentivo ao reuso dos acervos digitais culturais do estado do Rio de Janeiro. 

Ainda na quarta seção, discutimos também desde a informatização dos acervos da 

Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ) até a criação da 

plataforma tecnológica on-line que interliga as instituições presentes na Rede Web, o Sistema 

de Gerenciamento de Acervos Museológicos (SISGAM), desenvolvida em 2007 pela 

FUNARJ em parceria com a SMU/SEC-RJ, e implementado nos museus do Estado do Rio de 

Janeiro em 2008. Este sistema permite o cadastro das fichas catalográficas, com dados e 

imagens, de cada objeto dos museus ou centros culturais.  

A quinta seção trata da consolidação das discussões anteriores, sobre os novos 

serviços que podem ser gerados na Rede Web a partir da curadoria digital e do reuso de suas 

coleções digitais, e as considerações finais são referentes à experiência que foi proporcionada 

pela pesquisa e seus possíveis desdobramentos. Em seguida as referências bibliográficas 

utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa e os documentos anexos. 

 

1.1 Motivação da pesquisa 

Este trabalho se justifica por reconhecer e reforçar a importância do tratamento técnico 

dos objetos digitais culturais e da curadoria digital nas instituições museológicas, e tentar 
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corroborar com o desenvolvimento de seus conceitos e a aplicação de suas técnicas nestes 

acervos. Ou seja, um novo modelo de gestão para ser aplicado nestes objetos culturais digitais 

das instituições.  

A fim de garantir as possibilidades de uso e reuso destes objetos digitais, é essencial, 

não só para a expansão do alcance dos equipamentos culturais sobre a sociedade, que este 

material seja tecnicamente tratado e gerenciado, potencializando a gama de serviços 

informacionais e integrados que podem ser gerados a partir destes bens culturais. 

Como produção de material para conhecimento aprofundado de experiências na 

curadoria digital, gestão e reuso de objetos digitais culturais para uma das disciplinas cursadas 

neste Programa de Pós-graduação, foi realizada entrevista com o Prof.º Dr.º Luis Fernando 

Sayão, também orientador desta pesquisa, tendo em vista seu trajetória profissional inserida 

na curadoria de dados de pesquisa, tratamento de imagens e preservação da informação 

digital. O conteúdo produzido durante a entrevista também foi fator influente do 

aprofundamento e desenvolvimento das discussões presentes nesta dissertação. 

A questão central da pesquisa surge a partir de uma reflexão sobre o trabalho 

profissional desempenhado pela equipe da Coordenação de Museologia, a qual integro desde 

2011 como estagiária e a partir de 2013 como museóloga, inserida na Superintendência de 

Museus da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, na Rede Web de Museus e no 

SISGAM, no planejamento de ações do projeto e no gerenciamento dos ativos digitais que 

faziam parte da Rede. 

 

1.2 Objetivos 

 O principal objetivo desta dissertação é demonstrar que os museus da Rede Web de 

Museus podem dinamizar os serviços dos seus acervos digitais culturas através da Rede 

enquanto política pública para museus.  

 Para atingir este objetivo geral, é necessário antes, através de levantamento 

bibliográfico e de experiências práticas em outras instituições, identificar os padrões, as 

tecnologias e boas práticas, nacionais e internacionais, na construção e na formação de 

coleções digitais museológicas e verificar de que maneiras elas podem ser criadas, acessadas, 

gerenciadas e comunicadas por estas instituições. 

 Em seguida, analisar os conceitos de curadoria digital e as boas práticas de reuso de 

acervos culturais digitais. Identificar de que formas, através de quais recursos a Rede Web 
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pode continuar se consolidando no cenário nacional e gerar a oferta de novos serviços de 

forma integrada para os acervos culturais digitais do estado do Rio de Janeiro. 

 

1.3 Metodologia 

 A metodologia se divide basicamente em três ações interligadas: o levantamento e a 

revisão de literatura específica a respeito dos temas e conceitos abordados neste trabalho, o 

reconhecimento das experiências práticas que lidam com o desenvolvimento e consolidação 

da curadoria digital de objetos culturais e a realização de entrevista oral, relevante para a 

compreensão do contexto da curadoria digital nas instituições culturais.  

 

1.3.1 Revisão de literatura 

No que tange a Museologia e o desenvolvimento da definição e função do museu, 

traçamos um breve avanço da importância desempenhada por estas instituições na sociedade 

apoiado nas exposições intelectuais de Hugues de Varine (2009), Postman (2009), e Scheiner 

(2009). A documentação museológica inserida neste projeto se apoia no trabalho de Helena 

Dodd Ferrez (1991) que esclarece o conceito e a função da documentação em museus, 

definindo o que é necessário para que se alcance um trabalho eficaz e eficiente dentro de um 

sistema de documentação e o dever do museólogo para que seja possível dar continuidade ao 

processo e o surgimento e delimitação dos museus virtuais são circunscritos por Jamie 

McKenzie (1995) e Diana Lima (2009). 

O presente trabalho se apoia em pesquisa bibliográfica a partir das produções 

intelectuais de teóricos renomados deste campo e experiências profissionais e institucionais 

difundidas no meio acadêmico sobre as melhores práticas e normas compiladas para 

implantação e aplicação da curadoria digital e o reuso dos objetos digitais que estão inseridos 

nestas ações. 

Dado que objetos e documentos digitais existem em um universo de “textos, bases de 

dados, planilhas, mensagens eletrônicas, imagens estáticas e com movimento, gravações 

sonoras, material gráfico, sítios da internet, entre muitos outros formatos [...]” (CONARQ, 

2005, p. 1), as resoluções do CONARQ (2005 e 2010), publicações de referência no campo 

arquivístico, auxiliaram na consideração do que deve ser previsto para as boas práticas de 

preservação digital e quais questões podem nortear o planejamento de uma digitalização. 

Contudo, tendo em vista que a Museologia ainda não possui um documento de 
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recomendações gerais para os procedimentos de digitalização de acervos, as resoluções do 

CONARQ apenas auxiliam quanto aos procedimentos de digitalização no que tange aos 

acervos arquivísticos dos museus, os objetos tridimensionais precisam ser planejados sob 

outros aspectos tecnológicos.   

O livro publicado pela Digital Preservation Coalition (2008) e o conteúdo da 

dissertação de mestrado de Santos (2014b), traçam uma breve evolução da curadoria digital, e 

suas apresentações em powerpoint ministradas em cursos (2014a) também tratam o mesmo 

tema e permitiram melhor discussão sobre a abrangência da curadoria digital. 

Posteriormente ao embasamento conceitual que fundamenta a prática da curadoria 

digital e o incentivo ao reuso dos arquivos e das informações digitais tratadas neste processo, 

e também dos conceitos que delimitam o campo de estudo e pesquisa desta dissertação, foram 

levantadas as iniciativas e as experiências internacionais e nacionais, desde a formação das 

coleções digitais até os serviços e publicações que podem ser criados e oferecidos em função 

da curadoria digital, além da dinamização das pesquisas e produções do conhecimento a cerca 

do acervo digital paralelo. 

A bibliografia internacional correspondente à curadoria digital e ao modelo de ciclo de 

vida será centralizada nas definições do Digital Curation Centre (DCC), centro de expertise 

no tema lançado em 2004, oriundo de uma cooperação entre a Universidade de Edimburgo e a 

Universidade de Glasgow, ambas do Reino Unido. No panorama internacional destaca-se 

também uma compilação a respeito do gerenciamento de coleções digitais na África do Sul – 

Managing Digital Collections: a collaborative iniciative on the South African framework -, 

publicado pela National Research Foundation Knowledge Management and Evaluation 

Information Resources and Services (2010). Na literatura nacional, a pesquisa se apoia 

também na dissertação de mestrado de Santos (2014a) e na Rede Cariniana (Rede Brasileira 

de Serviços de Preservação Digital), uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) para salvaguarda do patrimônio digital de instituições 

parceiras. 

 

1.3.2 Experiências conhecidas 

As discussões centrais do tema são abordadas a partir das perspectivas práticas em 

centros de informação, como por exemplo, o Digital Curation Centre, o Digital Preservation 

Coalition e a Europeana, que atualmente são referências nas elaborações de normas e padrões 

de boas práticas dos fundamentos da curadoria digital e do reuso dos materiais digitais 
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culturais, atuam também como laboratórios de experimentos e fomento destas atividades, 

muitas em parcerias com outros órgãos e grupos sociais engajados com o trabalho 

colaborativo.  

 É importante observar as ações associadas ao material digital desde o planejamento e 

estruturação de projetos de digitalização ou a aquisição de objetos já nascidos digitais até a 

definição e estabelecimento de uma rotina de trabalho constante posterior a produção e 

aquisição de materiais digitais culturais, como a sua documentação, o armazenamento, 

classificação e organização do conteúdo, a fim de garantir o contínuo acesso e uso das 

informações associadas aos objetos digitais culturais.  

A partir destas etapas, que forneceam um embasamento aprofundado sobre a curadoria 

digital nas instituições de referência destes trabalhos, relacionamos as práticas com o trabalho 

de gerenciamento e reuso do acervo digital na Rede Web de Museus. 

O produto final desta pesquisa consiste numa redação que pretende registrar e 

recomendar as novas possibilidades de serviços informacionais a partir do ambiente 

colaborativo entre museus, criado e mantido pela Rede Web de Museus do Estado do Rio de 

Janeiro.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O tema desta pesquisa se insere nos trabalhos desenvolvidos pela Coordenação de 

Museologia da SEC-RJ. A partir do surgimento da Rede Web de Museus, em 2014, foi 

preciso acompanhar o gerenciamento do material digital que é gerado e acumulado para o 

funcionamento e dinamização da Rede. 

Esta seção aborda os conceitos básicos que se fazem necessários para o 

desenvolvimento teórico desta pesquisa. O ponto de partida é a evolução do conceito de 

museu e as responsabilidades sociais que estas instituições abarcam.  

Os desdobramentos da sociedade moderna trouxeram novos questionamentos sociais e 

culturais aos museus, como de que maneira tornar seus objetos patrimoniais acessíveis a todos 

os públicos ultrapassando as barreiras físicas das visitas presenciais? Além disso, a 

compreensão de que estes recursos que viabilizavam o acesso remoto poderiam também 

beneficiar a expansão e consolidação do patrimônio sob sua guarda através da representação 

digital das coleções e do compartilhamento e troca de informações com outras instituições 

culturais que podem se relacionar com o conteúdo presente nos objetos culturais. 

Em sequência, vemos o universo de possibilidades que surgiram com o 

desenvolvimento cada vez mais rápido das tecnologias digitais e como os museus estão se 

adaptando tecnicamente a este novo cenário informacional a partir da integração destes 

mecanismos e de esforços para elaboração de manuais e diretrizes que possam orientar e 

apoiar este trabalho. 

Nesta seção, são discutidos os conceitos de museu e patrimônio. O desenvolvimento 

das definições de museu, e o maior engajamento com a responsabilidade social de suas 

comunidades, a constituição de seus patrimônios. Em seguida, a transição dos museus para as 

novas tipologias, integrando-se com o cenário virtual e o patrimônio museológico digital, em 

decorrência de itens que já são exclusivamente desenvolvidos em meio digital e também 

configuram-se como patrimônio de uma sociedade. 

A seguir, abordamos as coleções digitais, discutindo sua composição e formação 

através dos processos de digitalização e dos padrões recomendados e a gestão técnica que 

essas coleções demandam dos profissionais de museus. 

Por fim, com relação à preservação digital, a partir de uma comparação com a 

preservação dos acervos físicos dos museus, tratamos as definições e estratégias de 

preservação dos objetos digitais mais difundidas entre as instituições e os padrões e 
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tecnologias para o armazenamento digital, bem como os suportes de arquivamento destes 

materiais e os sistemas que trabalham como referência para a preservação digital. 

 

2.1 Museu e patrimônio 

 Conforme o desenvolvimento da sociedade e do domínio de seus conhecimentos, 

assim também foi exigido das instituições que a cercam, gerando uma demanda cada vez mais 

intensa de informação e dos fluxos de comunicação. 

 No campo dos museus não foi diferente. Desde seu surgimento e consolidação, os 

museus sempre estiveram ligados a uma ou mais coleções de objetos físicos que passaram a 

ser cada vez mais pesquisadas e acessadas, levando os museus a abrirem suas portas 

gradativamente ao público comum. 

 Com o avanço dos recursos tecnológicos desenvolvidos pela sociedade, os museus 

também se adaptavam a esta nova realidade. Vemos a seguir como se deu esse 

desenvolvimento e como as tecnologias passaram a servir aos museus e a sociedade, 

dinamizando os serviços gerados a partir do patrimônio cultural.  

 

2.1.1 Museus 

A ideia do ciberespaço se consolidou durante a década de 1980 quando, em 1984, o 

termo foi usado pela primeira vez pelo escritor William Gibson. O termo delimita um 

universo de redes digitais, introduzindo na sociedade um novo cenário com possibilidades de 

atuações econômicas e culturais. Pierre Lévy (1999, p. 92)
2
, define o ciberespaço como um 

espaço aberto de comunicação através da interconexão mundial de computadores e das 

memórias de computadores. 

Na década de 1980 alguns artigos apontaram sobre as transformações oriundas do 

desenvolvimento das tecnologias informacionais que envolveu a sociedade como um todo e 

das interferências que seriam acarretadas nas inter-relações entre a humanidade, seus hábitos 

culturais e as instituições que lidam com o registro da memória e da cultura. 

Em 1986, Hugues de Varine (2009), teórico renomado na área cultural e personalidade 

expressiva no ICOM, o qual dirigiu de 1965 a 1974, dissertou sobre a transformação social e 

cultural que os museus testemunham perante a humanidade e alerta para a necessidade destes 

equipamentos reverem suas funções sociais e educativas em função de um novo perfil da 

                                                 
2
A fonte consultada é uma edição traduzida da publicação original, datada de 1997. 
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sociedade frente aos moldes que surgiram através da nova influência das tecnologias. Chamou 

atenção para a recolocação dos museus nesse novo contexto e o desafio que figurava enquanto 

aparato de desenvolvimento social apoiada e em apoio a esta era digital que vivenciamos 

desde então, reforçando também a importância da identidade cultural como a auto-afirmação 

da sociedade e reconhecimento de sua história. 

A partir da década de 1990, os museus começaram também a desbravar este novo 

espaço, explorando novos níveis de relação e interação entre suas obras e os públicos. A 

ocupação deste território intangível e recente, mas de muitas possibilidades, logo permitiu 

perceber o alcance da projeção de comunicação e da capacidade de ampliação dos potenciais 

de difusão e acesso às suas coleções. 

No final da década de 1990, em 1998, a museóloga Tereza Scheiner (2009) reforça 

esta vertente de que o museu, na medida em que mantém, preserva e expõe objetos 

representativos da sociedade ou de um grupo social, torna-se um reflexo desta parcela de 

indivíduos e orienta seus discursos conforme as memórias materializadas naqueles objetos 

que comunicam a história, criando a partir de suas exposições uma realidade simbólica da 

qual os objetos expostos são testemunhos. 

Conforme o domínio e as facilidades de acesso à internet se desenvolviam surgiram as 

primeiras homepages
3
 de museus. Inicialmente, as instituições começaram a investir em suas 

presenças on-line disponibilizando informações básicas de acesso ao espaço físico, detalhes 

sobre o calendário de exposições realizadas e demais programações do museu para o público 

e contatos telefônico e eletrônico para outras questões.  

Jamie McKenzie (1995)
4
, sugeriu que museus virtuais seriam coleções de artefatos 

eletrônicos e recursos informacionais que possam conduzir o usuário pesquisador a outros 

sítios virtuais, estabelecendo relações com outros recursos que também sejam de interesse dos 

museus, englobando basicamente tudo que possa ser convertido para o meio digital. 

Posteriormente, com a incorporação destes novos recursos tecnológicos às 

metodologias de trabalho nos setores dos museus, a automação de seus acervos e 

disponibilização para acesso na web foram fluxos de trabalho naturais a serem seguidos nestes 

locais, tendo em vista as vantagens acrescidas a diversos segmentos do museu e maior 

segurança da informação referente aos itens, contribuindo com a preservação do patrimônio 

cultural.  

                                                 
3
Página inicial de um sítio na internet com apresentação do seu conteúdo. 

4
Tradução nossa. 



 

24 

 

As atividades de catalogação, “Compilação e manutenção de informações importantes 

por meio da descrição sistemática dos objetos da coleção, incluindo a organização dessas 

informações para formar um arquivo catalográfico dos objetos.” (CIDOC, 2014, p. 41) e de 

documentação, “Registros que documentam a criação, a história, a aquisição feita pelo museu 

e a história subsequente de todos os objetos do acervo.” (CIDOC, 2014, p. 42), desempenham 

uma função central no reconhecimento dos acervos institucionais e representam as principais 

fontes para as delimitações e prioridades de atuação dos demais setores em função destes 

acervos.  

A consolidação dos museus com suas múltiplas facetas e a heterogeneidade de suas 

coleções e a busca pela constante integração transversal dessas coleções e seus conteúdos 

informacionais envolve um engajamento articulado dentro da própria instituição, como vemos 

em “A garantia da integridade passa pela realização de diferentes atividades de gestão de 

acervos que permitem ao museu se estabelecerem de fato, como um espaço de pesquisa, 

produção e disseminação de conhecimento.” (MACHADO; MONTEIRO, 2010, p. 134). 

 As demandas de conteúdo e acesso atrelados à tecnologia conferiram naturalidade à 

projeção dos museus e seus objetos na internet, disponibilizando mais do que informações 

básicas ou turísticas em seus sítios, como também permitindo uma consulta on-line aos seus 

acervos. A publicação de suas coleções também é uma maneira de divulgação do trabalho de 

gestão, preservação e comunicação de seu patrimônio.  

 

2.1.2 Museus: transição para novas formulações 

Mediante o avanço da tecnologia, os museus repensaram seus aspectos funcionais e 

sua responsabilidade social com o patrimônio e a comunidade neste desenvolvimento, a fim 

de que assumissem suas facetas de “[...] instrumentos de pesquisa, comunicação e ação a 

serviço do desenvolvimento geral – seja este cultural, social ou econômico” (VARINE, 2009, 

p. 31).  

Além da atuação na defesa da identidade cultural da humanidade e seus segmentos, 

ilustrada por seus patrimônios e a transmissão destes legados para as próximas gerações ou 

para outras comunidades, foram projetadas por Varine (2009) outras quatro funções para o 

museu neste novo cenário, são elas: ser um banco de dados sobre os objetos; atuar como 
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observatório de mudanças; tornar-se um laboratório, um workshop
5
, um local de encontro; e 

oferecer uma vitrine do presente estado da comunidade. 

Estes novos compromissos que eram propostos às instituições museológicas, ainda na 

década de 1980, já permitiam vislumbrar a importância do engajamento dos museus no 

cenário educativo das comunidades e de seus públicos. Já não era suficiente que os museus 

apenas armazenassem, preservassem e expusessem suas coleções, a revolução comunicacional 

que o avanço da informática proporcionou na sociedade fez com que fosse necessário esse 

reposicionamento, de modo que os museus pudessem exercer suas funções intrínsecas de 

centros de produção e disseminação de informação, fomentando a pesquisa em seus 

patrimônios. 

Em agosto de 2007
6
, em assembleia geral realizada em Viena, na Áustria, o ICOM 

define museu como 

[...] uma instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e 

do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, 

comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu 

meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite (ICOM, 2007). 

 

O Conselho Internacional de Museus (ICOM)
7
, em seu Código de Ética para Museus 

(2011)
8
, estabelece as prioridades dos museus enquanto equipamentos culturais que devem 

preservar, interpretar e promover o patrimônio da humanidade e, consequentemente, garantir 

que estes objetos e suas informações sejam registradas, documentadas, pesquisadas, 

preservadas e estejam disponíveis e difundidas na sociedade. 

Neil Postman (2009)
9
, profissional de comunicação dedicado a estudos relacionados 

com a educação e suas mídias de transmissão, em reflexão sobre a ampliação do conceito 

difundido de museu, põe em discussão também a faceta política destas instituições, cuja 

conjuntura influencia diretamente sua institucionalização e representação, tendo em vista que 

seu surgimento e suas propostas de abordagens temáticas são profundamente relacionados 

com o momento político em que aquela sociedade, ou parte da sociedade, manifestou a sua 

necessidade de registrar, organizar e transmitir aqueles fenômenos sociais e culturais como 

uma forma de sobrevivência moral e psicológica. 

                                                 
5
 Palestra ou curso intensivo de curta duração onde os participantes discutem e/ou exercitam determinadas 

técnicas. 
6
 Tradução nossa. 

7
International Council of Museums. 

8
 O documento original foi publicado em 1986, sua última revisão foi realizada em outubro de 2004, em Seul, 

Coréia do Sul. 
9
 O texto original foi traduzido em 1989 pelo ICOM/Brasil, porém consultado em uma apostila compilada em 

2009. 
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Diana Lima (2009), a partir de uma perspectiva da consolidação das tecnologias da 

informação, os resultados de pesquisas a cerca de termos e conceitos técnicos do campo da 

museologia, dentre outros esclarecimentos e exposição de termos associados ao âmbito dos 

museus virtuais, exemplifica três possíveis categorias deduzidas deste tipo de museu. 

A autora apresenta o Museu Virtual Original Digital, onde o museu e sua coleção não 

possuem correspondentes no mundo físico e estão disponíveis para acesso e consulta somente 

no ambiente digital da internet; o Museu Virtual Coleção Digital, onde o museu possui um 

correspondente no mundo físico, com objetos físicos, mas também está disponível on-line por 

meio de objetos digitais que foram convertidos dos objetos físicos do museu; por fim, expõe o 

tipo Museu Virtual Composição Mista, em que “O Museu é criado digitalmente e só existe na 

web, mas a coleção que é exibida resulta de coleta e arranjo (imagens ou textos) feitos por 

este Museu, procedendo de vários lugares, instituições, pessoas da vida real.” (LIMA, 2009, 

p. 12). Em seguida, um quadro baseado nas divisões elaboradas pela museóloga Diana Lima 

(2009) para facilitar a compreensão destas categorias e alguns exemplos de museus. 

 

Quadro 1 – Categorias de Museus Virtuais 

Categoria Descrição Exemplo 

Museu Virtual Original Digital 
Museu e Coleção sem 

correspondentes no mundo físico 
Museu da Pessoa

10 

Museu Virtual Conversão 

Digital 

Museu e Coleção com 

correspondentes no mundo físico 

MAC Virtual – Museu de 

Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo 

Museu Virtual Composição 

Mista 

Museu sem correspondente no 

mundo físico e Coleção convertida 

digitalmente. 

Museu Virtual da Faculdade 

de Medicina da 

Universidade Federal do Rio 

de Janeiro 

  

 Às categorias apontadas no quadro acima, podemos ainda acrescentar os museus que 

utilizam a tecnologia da realidade virtual para oferecer uma visita on-line aos seus ambientes 

expositivos. Esta tecnologia é uma forma de interface que permite a interação entre o homem 

e o equipamento eletrônico, é comumente usada em jogos de vídeo games e treinamentos 

militares, por exemplo, ela simula um ambiente determinado onde o usuário pode interagir 

com a representação a partir da reprodução virtual do espaço físico. No caso dos museus, este 

                                                 
10

Apesar da autora (LIMA, 2009) registrar este museu na categoria Virtual Original Digital, ele teve origem 

analógica. 
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recurso proporciona para o visitante a sensação de que ele está percorrendo a exposição e 

observando as obras dispostas.  

 No Brasil, por exemplo, diversas instituições oferecem este recurso para seus 

visitantes, como o Museu Casa de Portinari, do estado de São Paulo, e o Museu de Arte Assis 

Chateaubriand de São Paulo (MASP), através da plataforma Google Arts & Culture
11

, 

mantida pelo Google e criada em colaboração com diversas instituições culturais ao redor do 

mundo e permite visita virtual gratuita e visualização de imagens de obras em alta resolução. 

 

2.1.3 Patrimônio 

Objetos são acumulados pela sociedade desde o homem primitivo, quando as 

ferramentas e os utensílios eram mantidos com um grupo conforme seu deslocamento 

geográfico. Posteriormente, o colecionismo se estendeu a objetos religiosos, por 

representarem a fé e remeterem ao credo pessoal, a carga simbólica presente nos objetos 

religiosos assumem fontes de inspirações e proteções.  

As formações de coleções se iniciaram com a admiração e curiosidade do homem pelo 

novo e desconhecido, originalmente um acúmulo de objetos estranhos à sua realidade, mas o 

hábito de reunir objetos, o homem possui desde a época primitiva, ao carregar seus utensílios 

de caça consigo.  

O colecionismo teve início durante a Idade Média com a Igreja e a aristocracia, 

atualmente se caracteriza como 

[...] qualquer conjunto de objectos naturais ou artificiais, mantidos 

temporária ou definitivamente fora do circuito das actividades económicas, 

sujeitos a uma protecção especial num local fechado preparado para este fim, 

e expostos ao olhar do grupo (POMIAN, 1984, p. 53). 

 Isto levou este costume a se associar a ideia de posse e poder na sociedade e algumas 

dessas coleções que, em geral, eram de caráter privado até o século XVIII, deram início a 

alguns dos grandes museus da contemporaneidade.  

O advento do humanismo, durante a Renascença, incentivou o surgimento de 

cientistas e estudiosos, levando outros segmentos da sociedade a adquirir o hábito de 

colecionar. Esta prática se difundiu entre os estudiosos e cientistas a fim de que pudessem 

acumular espécimes e objetos para aprofundar suas pesquisas, quando surgiram os gabinetes 

de curiosidade, que consistiam em uma ou mais salas onde os colecionadores dispunham seus 
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Para mais informações, ver <https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=pt-BR>. Acessado em 26 mar. 

2018. 
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objetos, das mais variadas tipologias, nas paredes de modo aleatório e sem um critério 

aparente. 

De acordo com Grecco (2003), a medida que a curiosidade de estudiosos era aguçada 

e as pesquisas nos museus eram fomentadas em função destes objetos, isto direcionou os 

museus a categorizarem suas coleções e, naturalmente, organizarem-se em conformidades 

temáticas. As atividades que passaram a ser desenvolvidas dentro dos museus e fez com que 

eles se dividissem em setores, para que fosse possível organizar e tratar seus objetos e as 

informações contidas em seus atributos, também foi necessário elaborar métodos de 

levantamento, organização e acesso a estas informações, cujos desdobramentos são oriundos 

de três camadas de informações identificadas pelo teórico Peter van Mensch nos objetos 

museológicos, primeiro a partir da sua propriedade física, em seguida das suas funções e 

significados e, por fim, da história dos objetos. 

A primeira camada é composta de informações intrínsecas ao objeto, ou seja, são 

identificadas fisicamente no item, por meio de análises das suas características químicas e 

morfológicas, e as demais são extrínsecas, logo, provenientes de fontes secundárias que não o 

objeto e asseguram seu simbolismo, reforçam a singularidade e a representação cultural e 

devem, sempre que identificadas, serem documentadas e referenciadas com o restante da ficha 

do objeto (VAN MENSCH, 1987 apud FERREZ, 1991, 1-2). 

O conceito de patrimônio surgiu no direito romano a fim de designar os bens 

familiares que eram transmitidos dos pais para seus filhos. Até meados da década de 1950, a 

ideia de patrimônio se dividia em algumas versões, por assim dizer, que se referiam também 

aos monumentos históricos com a intenção de perpetuar e transmitir uma lembrança, nas 

grandes classes de patrimônio cultural e patrimônio natural, e especificamente entre 

patrimônio científico, patrimônio industrial e patrimônio folclórico.  

 A partir da segunda metade da década de 1950, as diferentes vertentes do conceito de 

patrimônio foram integradas a uma só ideia que 

[...] remete ao conjunto de bens ou valores, naturais ou criados pelo Homem, 

materiais ou imateriais, sem limite de tempo nem de lugar, que sejam 

simplesmente herdados dos ascendentes e ancestrais de gerações anteriores 

ou reunidos e conservados para serem transmitidos aos descendentes das 

gerações futuras (ICOM, 2014, p. 74). 

 

Em 2003
12

, a UNESCO conceitua patrimônio imaterial como 
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Tradução nossa. 
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[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e saber-fazer – 

assim como os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais associados 

– que as comunidades, grupos e, em alguns casos, indivíduos reconhecem 

como parte de seu patrimônio cultural (UNESCO, 2003a, p. 2). 

 

2.1.4 Patrimônio museológico digital 

A tecnologia digital surgiu no século XX, e é compreendida por um conjunto de 

tecnologias que transformam uma linguagem em códigos numéricos, decodificados e 

interpretados por dispositivos eletrônicos, inicialmente apenas os computadores podiam 

transmitir estes conteúdos, conforme Ribeiro (documento sem data). 

Adentrou os universos dos museus em grande parte para automatizar as informações 

vinculadas às suas coleções. Houve também uma aderência muito expressiva enquanto 

recurso aplicado nos processos de mediação da relação entre o público e o conteúdo 

expositivo nas instituições museológicas e nos programas de ações educativas destes locais. 

Vera Dodebei (2016, p.4), estrutura o fluxo desse processo de memoração nas 

instituições culturais, que depende de uma série de recursos utilizados para intermediar a 

relação entre o público e a informação, “a memoração, [...] representa o processo pelo qual a 

memória é abordada não como um simples fato social, mas como um processo que se dá a 

partir da relação da sociedade com o tempo, o espaço, a linguagem, a criação”. 

Os recursos digitais foram tão incorporados pela sociedade que, atualmente, alguns 

objetos representativos de um fenômeno sociocultural e os objetos digitais já compõem 

grande parte do nosso patrimônio cultural e intelectual, por englobarem também objetos já 

elaborados e nascidos nestes formatos, que apenas existem virtualmente com o apoio de 

programas e códigos binários, em detrimento de outros materiais físicos, como diários digitais 

em blogs ou vídeos digitais que substituíram os filmes de acetato (YOUNG, 2012, p. 2). 

A UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, em 

2003, definiu que o patrimônio digital “Abarca recursos culturais, educacionais, científicos e 

administrativos, assim como técnicos, legais, médicos e outros tipos de informações criadas 

digitalmente, ou convertidas para o formato digital a partir de formas analógicas”.  Deste 

modo, o patrimônio digital destes museus abarca não só objetos que foram concebidos 

digitalmente, como também os objetos que passaram pelo processo de digitalização e 

tornaram-se representantes digitais de objetos físicos. 

Os objetos digitais podem desempenhar inúmeras funções em paralelo aos objetos 

físicos nos setores de seu próprio museu e em conjunto com demais instituições culturais. 
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Estas possibilidades lhes conferem um imenso valor para o desenvolvimento informacional 

dos acervos físicos, e no que diz respeito aos processos de manutenção e preservação também 

estas coleções devem receber o tratamento necessário e, por consequência, integram o 

patrimônio destas instituições. 

A obsolescência tecnológica é o maior desafio enfrentado pelos profissionais da 

informação para a preservação digital destes objetos, posto que ela ameaça não só o acesso e a 

reutilização das informações contidas nos objetos digitais, mas também o aspecto estrutural 

do objeto.  

Como o conteúdo, a forma e a apresentação do objeto digital estão intimamente 

associados ao ambiente tecnológico em que foi desenvolvido, ou seja, para ser acessado, 

compreendido e interpretado por um indivíduo ele precisa ser intermediado por diversas 

camadas de tecnologia, como softwares, hardwares e equipamentos especiais, é essencial que 

além dos metadados descritivos, haja o conjunto de metadados que registrem as informações 

sobre este meio de leitura e apresentação do objeto. 

O Comitê Internacional de Documentação (CIDOC)
13

, inserido no ICOM, publicou 

em junho de 1995 o documento Diretrizes Internacionais de Informação sobre Objetos: 

Categorias de Informação do Comitê Internacional de Documentação
14

. Este documento 

descreve categorias básicas de grupos de informação para o registro básico de objetos de 

coleção de uma instituição museológica. Em 2014, a Secretaria de Estado da Cultura de São 

Paulo, em parceria com a Associação de Amigos do Museu do Café e a Pinacoteca do Estado 

de São Paulo e outras instituições internacionais com presença na elaboração de padrões e 

normas da área, traduziram e promoveram a publicação das diretrizes na língua portuguesa. 

Uma das categorias descritas no documento é o “Grupo de informação sobre imagem”, 

onde o guia exemplifica a importância da fidelidade das imagens dos acervos de museus e 

outras instituições culturais aos objetos físicos que representam,  

A informação sobre a imagem favorece a Segurança, a Responsabilidade, o 

Acesso e o Arquivo histórico. Ela é particularmente valiosa na recuperação 

de bens desaparecidos ou roubados, cuja propriedade ou identificação pode 

ser impossível na ausência de uma imagem. [...] (CIDOC, 2014, p. 51).  

Todas as situações explicitadas anteriormente constituem maneiras de reuso dos 

mesmos objetos culturais digitais de um museu. Esta capacidade de reaproveitamento está 

diretamente associada ao tratamento técnico e gerencial que é dispensado aos objetos digitais, 

para que o reuso seja possível é fundamental que os ativos digitais recebam um 
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International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories. 
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gerenciamento apropriado, que possa garantir a manutenção da qualidade, integridade e 

confiabilidade de seus conteúdos. 

Tendo em vista que os serviços culturais dos museus estão normalmente 

condicionados aos bens pertencentes às suas coleções, uma das grandes possibilidades 

proporcionadas pela curadoria digital dos objetos digitais são as trocas institucionais entre o 

conteúdo de seus acervos. Este intercâmbio contribui muito para a reinterpretação ou junção 

de objetos em uma mesma pesquisa, por exemplo, agregando ainda mais valor e informação 

às peças envolvidas no processo. 

 

2.2 Coleções digitais 

 As coleções digitais tomaram forma a partir da vivência rotineira da sociedade com a 

tecnologia digital. O elevado nível de familiaridade do homem com os equipamentos 

eletrônicos e os objetos digitais permite que as pessoas já construam alguns documentos e 

objetos diretamente no meio virtual como, por exemplo, as pesquisas científicas ou rascunhos 

de livros de literatura que são iniciados em programas de texto nos computadores pessoais. 

 Parte deste material produzido digitalmente já vem compondo o patrimônio de suas 

comunidades desde o final da década de 1960, quando a arte passou a se manifestar também 

por meio dos recursos digitais com o surgimento da videoarte. 

 Nesta subseção vemos como os objetos digitais são gerados e compostos, como ocorre 

a formação dessas coleções digitais, passando pelo processo de digitalização, e também de 

que maneira os objetos digitais podem ser documentados com o apoio dos metadados e 

gerenciamento deste material. 

 

2.2.1 Objeto digital: definição e estrutura 

Dois dos componentes essenciais para a apresentação de qualquer objeto digital são: 

os hardwares são todos os componentes físicos do notebook ou de outros dispositivos 

eletrônicos, como teclado, mouse; e os softwares compõem a estrutura lógica e funcional 

destes equipamentos, o programa ou o conjunto de programas que articulam as funções e 

possibilidades dos computadores ou dispositivos, por exemplo, os navegadores web, sistemas 

operacionais dos aparelhos, programa excel e outros. Importante também destacar a 

característica imagética que os objetos virtuais incorporam, tendo em vista que são apenas 

percebidos visualmente. 
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A elaboração dos objetos digitais é um procedimento invisível ao olho nu, ao passo 

que um indivíduo construindo um documento de texto no word, por exemplo, tudo que se 

pode identificar são os caracteres que surgem na tela conforme a digitação do usuário, não é 

possível acompanhar a construção deste documento através da engenharia do programa 

utilizado no computador ou no dispositivo eletrônico. 

Os objetos digitais possuem três entidades distintas, mas que somente quando estão 

integradas por um programa determinado se manifestam para nossa percepção, o conteúdo, a 

forma e o suporte. As maiores causas de perda informacional são a degradação dos materiais 

em que estão inscritos e o desaparecimento dos softwares de leitura e decodificação destes 

objetos. 

Para fins de melhor compreensão ao longo do desenvolvimento desta dissertação, a 

qualidade da resolução óptica da imagem e a fidelidade à representação da imagem 

digitalizada são diretamente proporcionais à quantidade de pixels utilizados, sabendo que 

pixel “[...] é o menor ponto que forma uma imagem digital.” (CONARQ, 2010, p. 8), ele é a 

unidade informacional da imagem, quanto mais pixels melhor a rua resolução. A 

profundidade dos bits é a reflexão da escala de cores na representação da imagem, quanto 

mais bits por pixels, maior a escala de tonalidades apresentadas. 

Os objetos digitais são categorizados em dois tipos em relação a sua composição, 

simples ou complexos, segundo Sayão (2016a, slide 41). Os objetos simples são visualizados 

através de apenas um programa para ser decodificado e apresentado à interpretação humana, 

como uma imagem em formato JPEG, por exemplo, enquanto os objetos complexos requerem 

mais de um programa para serem processados e apresentados em sua forma original, que são 

relacionados e vinculados por meio de links, como uma página da web ou arquivos 

audiovisuais. 

Estes objetos, de acordo com Santos (2013, p. 47), não estão necessariamente 

registrados ou fixados em uma unidade física, mas em unidades lógicas, suas formas de 

exibição e formatação apresentadas ao olho nu são variáveis e estão condicionadas a 

softwares e hardwares compatíveis com sua composição original. 

De acordo com conteúdo exposto em aula da disciplina Arquivos e Bibliotecas 

Digitais do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos, ministrada pelos professores 

Luis Fernando Sayão e Margareth da Silva, quando os objetos digitais são gerados, 

independentemente da sua origem, ele é codificado por um software, o que faz com seu 

processamento só seja possível mediante aquela mesma tecnologia, portanto, hardwares e 



 

33 

 

softwares são capazes de alterar as experiências obtidas pela observação do objeto, essas 

diferenças também devem ser documentadas através da gestão de metadados. 

Kenneth Thibodeau (2002)
15

 equipara objetos digitais a objetos informações, 

esclarecendo que qualquer tipo ou formato de informação expressa em meio digital figura 

como um objeto digital, tratando-se assim, tanto de objetos digitalizados quanto objetos 

nascidos digitais. De acordo com o autor, estes objetos são entidades múltiplas e herdam suas 

formas e apresentações sempre de três classes: física, lógica e conceitual. 

Um objeto físico é uma inscrição ou um conjunto de inscrições de cadeias de bits em 

uma mídia; um objeto lógico é o conjunto de sequência de bits reconhecido e processado por 

um software; e um objeto conceitual é a forma de apresentação do objeto, reconhecido e 

compreendido por uma pessoa, e também reconhecido e processado por aplicações de um 

computador. O esquema a seguir ilustra o processo de leitura e interpretação de um objeto 

digital. 

     INTERPRETADOR 

 

Figura 1: Interpretação de cadeia de bits (SAYÃO, 2016a, slide 55) 

Conforme a demonstração elaborada por Sayão, a ilustração expõe a estrutura lógica 

do objeto digital, composta apenas por uma combinação numérica binária, e corrobora com os 

apontamentos anteriores desta dissertação a respeito dos objetos digitais, cuja leitura e 

interpretação estão condicionadas ao software apropriado que é capaz de decodificar a 

mensagem contida nos números e apresentá-la em formato de linguagem reconhecida pelo 

usuário que acessa o documento. 

Os objetos digitais são conceituais e “[...] não necessariamente implica na fixação de 

dados em unidades físicas e sim em unidades lógicas [...]” (SANTOS, 2014, p. 47) e devem 

significar dentro de suas instituições mais do que apenas representações digitais dos acervos 

físicos, pois suas possibilidades de uso e reuso são extremamente flexíveis, desde que 
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recebam os tratamentos técnicos e gerenciamentos adequados, permitindo essa alta 

usabilidade, como vemos em “o acervo digital que está paralelo ao acervo físico original, 

pode ir além de uma representação funcional deste, ampliando o seu potencial informacional, 

comunicacional e de reinterpretação e apresentação.” (SAYÃO, 2016b, p. 3).  

 

2.2.2 Formação das coleções digitais 

O avanço da tecnologia nos séculos XX e XXI, dentre muitos outros benefícios 

trazidos, incrementou a velocidade dos processos de comunicação e de acesso à informação 

ao redor do mundo. Para o cenário cultural, no que diz respeito aos museus, a internet 

permitiu o estreitamento com seus públicos e a expansão do alcance de seus objetos, 

principalmente por meio da digitalização e disponibilização da consulta on-line a eles. 

 Partindo destes procedimentos, temos a construção de coleções digitais, que são 

“compostas por itens culturais digitais baseados na web, incluindo imagens, texto, vídeo e 

áudio (digital digitalizado ou nascido)” (ESCHENFELDER; CASWELL, 2010, p. 2). Tendo 

em vista que, cada coleção é única, com base em seu propósito, simbolismo, usuário e 

necessidade, não há uma norma de fato para a criação de uma boa coleção digital. O que há, 

são as escolhas estratégicas de ferramentas e recursos que aportem os objetivos e as demandas 

de cada coleção. 

Questões como custo ou valor da geração daquela informação ou daquele objeto, 

sustentabilidade e confiança são alguns dos critérios para garantir o sucesso da formação de 

uma coleção digital. Estes arquivos digitais não podem mais ser avaliados apenas através do 

seu valor dentro do contexto em que foi criado originalmente, mas pela sua capacidade de ser 

reaproveitado e reanalisado em outros contextos, em outras pesquisas, ou seja, sua capacidade 

de reuso. 

É de senso comum na área da museologia que, dentre as principais vantagens 

encontradas na digitalização das coleções dos museus, estão a documentação e a catalogação 

do acervo, e o favorecimento de maior visibilidade ao seu acervo através da comunicação 

feita com as imagens provenientes do processo de digitalização. 

Esta forte presença na web fomenta publicações pertinentes às obras do seu patrimônio 

por meio de participações das imagens em livros didáticos, temáticos ou técnicos e 

incentivam a consulta e a pesquisa no acervo da instituição a partir do reconhecimento da 

importância histórica ou cultural que rege sua missão institucional, por esta perspectiva os 
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objetos digitais oferecem apoio às funções de acesso e gestão da instituição. Em paralelo, a 

disponibilização on-line dos acervos ainda incentiva a frequência do público nas instituições, 

[...] reforçando a sua identidade como instituição conectada com o seu 

tempo; alcançar novas audiências– o que pode se traduzir no aumento de 

visitas presenciais aos acervos físicos - e contribuir para a revelação e 

massificação do que antes estava protegido, implícito e elitizado (SAYÃO, 

2016b, p. 4).  

Inicialmente, as coleções digitais eram projetadas basicamente para atender demandas 

do projeto pelo qual foram criadas, e com a evolução do ambiente digital e suas 

potencialidades, o ideal é que as coleções digitais possam atender a mais de uma comunidade 

de usuários pelo menos, a sustentabilidade e a confiança dos produtos gerados em pesquisas 

se tornaram questões de valorização das coleções, conforme o guia de construção de boas 

coleções digitais, A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections, publicado 

pela National Information Standards Organization (NISO), uma associação não lucrativa 

americana, fundada em1939 e que desde a década de 1980 “[...] identifica, desenvolve, 

mantém e publica padrões técnicos para o gerenciamento informacional no constantemente 

mutável ambiente digital”
16

 (NISO, 2009). 

A tecnologia e suas possibilidades conduziram a avaliação qualitativa das coleções 

digitais a outros requisitos, e para tal, elas devem permitir a interoperabilidade entre 

instituições, a verificação da informação em outros contextos, expandindo a história e o 

alcance cultural de um objeto, no caso dos museus, incluindo ainda diversos tipos de 

usabilidade, acessibilidade e readequação. 

A NISO (2007, p. 7) também define que por meio de quatro entidades centrais é 

possível construir boas coleções digitais, são eles: grupos de objetos organizados em 

coleções; materiais digitais; metadados a respeito das coleções e dos materiais digitais; e 

programas e iniciativas que gerem e administrem essas coleções e seus conteúdos. A partir 

destes critérios, a expectativa é de que os serviços informacionais provenientes do reuso 

destes materiais sejam um fluxo natural destas atividades. 

A exposição das obras ao desgaste do processo da digitalização repetidas vezes e a 

riscos acidentais com o manuseio indevido também retarda o avanço da instituição na 

produção de informações que poderia ser impulsionado pela manutenção técnica das coleções 

digitais, em função da combinação destes arquivos digitais com outros documentos e em 

outras contextualizações. Isto prejudica os museus e seus objetos tanto tecnicamente quanto 
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financeiramente, tendo em vista que a negligência com o tratamento destas coleções digitais 

pode ocasionar uma série de duplicação de esforços. 

 

2.2.3 Digitalização 

A digitalização, conforme Sayão (2016a, slide 40), é a conversão de objetos físicos 

para formatos digitais, conjuntos agrupados de dados binários, também chamados bits, 

compostos pelos dígitos 0 (zero) e 1 (um), que são processados e transmitidos por 

computadores e outros dispositivos eletrônicos.  

A publicação Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos 

Permanentes do CONARQ (2010, p. 7) não faz menção a objetos museológicos, porém, é 

possível que o campo de estudo da Museologia, em função da escassez de literatura específica 

para a área, se aproprie de alguns aspectos apontados a respeito da digitalização de 

documentos. Na Museologia, o mais comum ainda é que cada instituição desenvolva e 

estabeleça suas próprias metodologias de trabalho e de prioridades, fazendo com que não haja 

um documento unificado sobre essas recomendações. A relevância da digitalização está 

diretamente vinculada à contribuição para ampliação do acesso e disseminação das coleções, 

permitir e fomentar a troca de informações, conteúdos e acervos entre as instituições, 

promoção da reprodução de seus bens, e consequente incentivo à consulta e pesquisa em seus 

objetos, e a implementação das ações de planejamento de preservação e de segurança dos 

acervos na instituição.  

É imprescindível que um projeto com este fim seja minuciosamente planejado com 

aportes orçamentários e financeiros que sejam capazes de não apenas executar a digitalização, 

mas também de garantir a manutenção dos produtos obtidos, considerando as variáveis 

necessárias para que o acesso ao conteúdo gerado seja garantido a longo prazo, a fim de evitar 

a duplicação de esforços e retrabalhos, Sayão (2016a) sinaliza que no caso dos objetos 

digitalizados sempre é possível retornar ao objeto original, mas esta não é a situação ideal 

tecnicamente nem financeiramente, tendo em vista os gastos despendidos para a viabilização 

do processo e seus produtos e o desgaste ao qual a obra é exposta mais de uma vez. 

Para atingir estes objetivos é ideal que a instituição pense e defina junto a seu corpo 

técnico a intenção do seu projeto de digitalização, quais objetivos e para quais tipos de 

usuários este projeto é direcionado, estabelecer estratégias de ação quanto ao acesso das 

informações, as prioridades da digitalização, a infra-estrutura tecnológica para a manutenção e 

preservação deste material produzido e as questões de copyright, “direito garantido por lei 
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para um autor, designer ou artista para proibir que terceiros copiem ou explorem seu trabalho 

de diversas maneiras sem permissão” (GROENEWALD et al., 2010, p. 8). 

O CONARQ (2010, p. 4) recomenda ainda que os projetos de digitalização sejam 

executados em parcerias com demais instituições que disponham de infra-estrutura 

tecnológica e equipe capacitada. O acervo deve ser previamente selecionado conforme seus 

estados de conservação e o planejamento deve também envolver questões técnicas centrais.  

Além de tratar sobre detalhes e especificações técnicas do processo de captura digital 

das imagens, de normas e padrões gerais a respeito da produção, armazenamento preservação 

e segurança dos ativos digitais e da documentação que deve seguir o produto do trabalho, 

como os formatos mais indicados, metadados de preservação e serviços terceirizados para a 

captura, o documento de recomendações do CONARQ (2005) também expõe alguns 

conceitos básicos sobre a qualidade de imagem que é possível obter através da digitalização. 

O CONARQ (2005 e 2010) apresenta resoluções que sustentam e recomendam o que 

deve ser previsto para as boas práticas da preservação digital e as principais questões que 

podem nortear o planejamento da digitalização. Nos museus, dentre outras motivações para 

digitalização de seus acervos, encontra-se a intenção do uso essas representações digitais de 

modo que sejam garantidos, simultaneamente, o acesso às informações atreladas ao objeto e a 

manutenção da preservação da integridade física do item, tendo em vista os possíveis danos 

aos quais as peças são expostas quando manuseadas,  

o grande dilema das instituições de memória encarregadas de recolher e 

preservar os documentos relativos à trajetória humana é conseguir encontrar 

o ponto de equilíbrio entre manter a integridade dos bens e dar acesso a eles. 

(SANTOS, 2005, p. 121). 

O trabalho posterior ao resultado das digitalizações dos objetos é fundamental para 

que o produto gerado continue fomentando a demanda de trabalho dos setores dos museus. A 

estrutura necessária para o armazenamento e gerenciamento dos objetos digitais é tão 

importante quanto a projeção dos processos de digitalização. É ideal que a manutenção da 

qualidade e todo o ciclo de trabalho em torno disto sejam pensados e elaborados antes do 

desenvolvimento da digitalização, tendo em vista que o ambiente de armazenamento dos 

produtos deve estar apto ao recebimento e gerenciamento dos objetos quando estes estiverem 

concluídos. 
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2.2.4 Metadados 

Atualmente, testemunhamos uma sociedade cada vez mais integrada com a tecnologia 

e suas facilidades adjacentes, criando um vínculo dependente de recursos extremamente 

frágeis, expostos à obsolescência tecnológica em alguns casos irreversível, e que ameaçam a 

sobrevivência da memória de nossa contemporaneidade para as próximas gerações.  

A memória da web não é criada de maneira orgânica, como a disciplina da História se 

encarrega de documentar, pesquisar e transmitir os fenômenos sociais, culturais e 

econômicos, segundo Sayão (2016a) ela precisa ser planejada e projetada intencionalmente. 

 

Figura 2: Armazenamento de informação não transmite conhecimento (SAYÃO, 2016, slide5). 

Em consonância com a figura 2 acima, o simples armazenamento dos objetos digitais 

não caracteriza uma construção de memória, tampouco transmite o conhecimento contido no 

mesmo. É necessário que outros recursos sejam aplicados nestes objetos, em paralelo ao seu 

armazenamento, para que seja possível a identificação, transmissão e absorção dos conteúdos 

para a construção e manutenção da memória consolidada através dos objetos digitais. 

Posto isto, os metadados tem o potencial de intermediar as relações tecnológicas de 

cada objeto digital e configuram-se como as ferramentas de registro e comunicação. Eles 

identificam e registram tanto os conteúdos atrelados aos objetos digitais culturais quanto das 

características estruturais quanto seus atributos físicos.  

Algumas destas informações podem ser encontradas nas fichas catalográficas dos 

museus, por meio dos metadados descritivos. No que diz respeito aos objetos digitais, o 

ambiente tecnológico em que aquele objeto digital foi gerado, as aplicações que são 

necessárias para sua decodificação, os softwares e hardwares que podem transmitir sua 
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mensagem de acordo com a sua forma de apresentação e possam garantir que seu conteúdo é 

autêntico são igualmente necessárias para a apresentação e interpretação do mesmo no 

ambiente virtual.  

A identificação das características operacionais e funcionais dos objetos digitais 

através do registro de informações baseados nos metadados correspondentes a cada grupo de 

atributos auxilia também na manutenção e construção da memória da web, de acordo com o 

desenvolvimento e as transformações das ferramentas tecnológicas, e da história social, tendo 

em vista que os objetos digitais constituem ou representam já parte importante da memória 

atual de diversos segmentos sociais, econômicos e políticos. 

Para o processo de interoperabilidade e promoção de maior interação com os usuários, 

é importante que os objetos digitais culturais sigam um planejamento de concepção, onde os 

metadados e os direitos associados são essenciais para garantir seu potencial de reuso. 

O conceito mais difundido de metadados é o entendimento de que ele se refere ao 

dado sobre o dado, mas esta se tornou uma versão minimalista do que eles podem representar 

e das reais possibilidades de suas funções. “Os metadados descrevem os atributos dos 

documentos [...] dando-lhes significado, contexto e organização, permitindo a produção, 

gestão, utilização deles ao longo do tempo.” (SAYÃO, 2016a, slide 69). Eles circunscrevem, 

descrevem e controlam uma informação ou um conjunto de informações relevantes que estão 

associadas ao objeto em análise, vem expandindo sua capacidade de abrangência para além de 

apenas descrever e controlar dados. 

A ampliação do conceito e da função dos metadados é essencial para o exercício da 

gestão da informação contida no ambiente virtual em geral visto que, apenas a partir da 

definição de um conjunto mínimo de dados e informações, a definição do objetivo e o 

planejamento de ações da preservação digital poderão ser desenvolvidos na instituição, por 

meio dos metadados de preservação (SAYÃO, 2010, p. 3-4). 

Os métodos de catalogação tradicionais de objetos em bibliotecas, arquivos e museus, 

por exemplo, e os modelos de informações são formas de atribuir metadados a informações 

que precisamos recuperar rapidamente independente do propósito. 

No artigo Uma outra face dos metadados: informações para a gestão da preservação 

digital, Sayão (2010, p. 3) expõe o desenvolvimento e a expansão das funcionalidades dos 

metadados,  que auxiliam na garantia do acesso e da interpretação desses conteúdos e cita 

algumas das principais funções dos metadados no ambiente virtual no que diz respeito à 

gestão e preservação dos objetos digitais, “[...] controle dos direitos, intercâmbio, comércio 
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eletrônico, interoperabilidade técnica e semântica, reuso da informação e curadoria digital, 

[...]”. 

As informações pertinentes à concepção ou geração dos objetos digitais são 

registradas em outra categoria de metadados, os metadados estruturais, “[...] que documentam 

como os recursos complexos, compostos por vários elementos, devem ser recompostos e 

ordenados.” (SAYÃO, 2010, p. 5). Esta categoria deve fornecer os dados que auxiliarão no 

processo de reconstrução ou de manutenção do ambiente tecnológico capaz de compreender e 

transmitir o objeto digital conforme sua intenção de origem a partir das informações sobre sua 

estrutura física e lógica.  

Esta descrição reforça a atenção que deve ser dada também ao registro e 

documentação dos processos de captura das imagens digitais, é essencial que sejam 

consolidadas por meio de um conjunto de metadados de preservação, em grande parte 

preenchido automaticamente pelo computador, estes metadados devem descrever  

as características do representante digital no que diz respeito ao processo de 

captura digital, onde deve ser descrito e registrado o ambiente tecnológico 

(software e hardware), bem como algumas das características físicas do 

documento, tais como tipo e dimensão (SAYÃO, 2010, p. 18).  

Os metadados administrativos comportam as informações que fornecem suporte ao 

gerenciamento da vida útil do objeto enquanto recurso informacional, sua proveniência, 

contexto, os direitos e permissões associados a ele, e informações referentes à sua propriedade 

intelectual, por exemplo (SAYÃO, 2016a, slide 72). 

Os metadados de preservação são essenciais para o planejamento da preservação 

digital. Eles são responsáveis por documentar a conjuntura tecnológica em que os objetos 

digitais foram criados. Informam sobre os relacionamentos e ordenação dos hardwares e 

softwares necessários para a reprodução e decodificação do objeto digital. 

O ideal é que seja possível reconhecer as especificidades técnicas do ambiente digital 

de concepção daquele objeto e, a partir destes dados, reconstruí-lo quando necessário ou 

submeter o objeto em questão aos mesmos programas que eram utilizados para sua leitura e 

interpretação. Lembrando que, além da decodificação do objeto, é fundamental que seja 

possível reproduzi-lo com a mesma apresentação que o objeto foi criado, muitas vezes o 

usuário depende desta forma de apresentação para a interpretação real da mensagem e do 

conteúdo do objeto.  

Além de especificações técnicas do equipamento que executou a digitalização ou a 

criação do objeto digital, os tipos de informações documentadas pelos metadados técnicos são 
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o formato do arquivo, tamanho, resolução, compressão, profundidade de cor, dimensão em 

pixels, entre outras (SAYÃO, 2016a, slide 75). 

 Quanto aos metadados de preservação, há o modelo de referência OAIS – Open 

Archival Information System – um modelo conceitual do que descreve o ambiente, a interface 

externa, os componentes funcionais e os objetos de informação que devem estar associados a 

sistemas de preservação de materiais digitais. 

 Baseado neste modelo conceitual para atender às demandas práticas desta teoria, 

surgiu o grupo de trabalho PREMIS – Preservation Metadata: Implementation Strategies – 

para detalhar os aspectos práticas da implementação de metadados, gerando o PREMIS Data 

Dictionary, um guia de conjuntos de metadados necessários para a preservação digital de 

longo prazo. 

 

2.2.5 Gestão das coleções digitais 

A gestão e o intercâmbio das coleções digitais e seus conteúdos permite que a 

comunidade científica vislumbre uma nova faceta das práticas de pesquisa, a partir do 

compartilhamento de dados coletados ou produzidos em um ambiente para análise e 

recontextualização em uma diferente conjuntura.  

Os principais desafios nos museus e demais instituições para a manutenção destes 

produtos são a disponibilidade de infraestrutura tecnológica específica para o gerenciamento 

permanente do acervo digital paralelo mantendo sua autenticidade e integridade.  

O processo de digitalização dos objetos físicos produz representantes digitais fiéis aos 

acervos originais e estes objetos digitais constituem o acervo paralelo dos museus, sua 

coleção digital, e conforme vimos a gama de possibilidades e benefícios produzidos em 

função do gerenciamento destes objetos, as coleções digitais demandam planejamento de 

ações de gerenciamento e preservação por parte dos equipamentos culturais e centros de 

produção de conhecimento. 

Com o cenário mundial de pesquisas científicas convergindo para o acesso aberto e o 

gerenciamento de dados de pesquisa, especialmente os dados gerados que não foram tratados 

ou publicados no resultado final do projeto, pois estes também podem ser reaproveitados em 

outra contextualização,  

[...] comunidades científicas, que reconhecem esses estoques de informação 

como uma parte do patrimônio da ciência universal e um pilar 

imprescindível para o seu avanço. O acesso aos dados de pesquisa torna-se, 
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portanto, um imperativo para a ciência com reflexos globais, [...] (SALES; 

SAYÃO, 2012, p. 181). 

Esta preocupação pode ser aplicada também nas considerações das instituições 

culturais e dialogar com a produção e uso de informações digitais a partir dos serviços que 

podem ser derivados do acervo paralelo digital, de modo que sem uma gestão planejada e 

qualificada e a não adoção de estratégias de preservação digital, a duplicação de esforços e as 

lacunas informacionais causadas são inevitáveis e persistentes. 

O ideal é que as representações digitais destes objetos possam ser gerenciados, 

preservados e disponibilizados a fim de que sejam úteis em outras temáticas e outras 

pesquisas, para serem analisados em outros contextos podendo ter seus significados revistos, 

incentivar a comparação com outros objetos ou com outros artistas e autores, agregando mais 

valor à seu cartel de informações, conforme “[...] O valor de um registro pode estar 

relacionado à possibilidade da reprodutibilidade [...]” (SALES; SAYÃO, 2012, p. 182). 

As imagens provenientes da digitalização dos objetos físicos nos museus devem 

receber continuamente uma série de tratamentos técnicos e gerenciais. O planejamento do 

trabalho posterior à digitalização, da manutenção destas imagens matrizes e da geração de 

suas imagens derivadas para aplicação nas atividades dos museus é imprescindível para 

garantir que as possibilidades de serviços a partir deste material se mantenham no cenário da 

instituição e sejam potencializadas com o auxílio de outros recursos. 

As coleções digitais do museu podem apoiar e gerar diversas atividades que 

enriquecem os aspectos informacionais e simbólicos do patrimônio dessas instituições, 

valorizando cada vez mais suas coleções e os trabalhos desenvolvidos nelas. Sayão 

(2016a/2016b) aponta os principais serviços que podem ser ofertados pelos museus com apoio 

do acervo digital, são eles: documentação, conservação e restauração, segurança, marketing e 

comunicação, publicação, mídia eletrônica, memória e preservação dos objetos físicos.  

Retomando a questão da condição de reprodutibilidade dos objetos digitais culturais, é 

interessante relacionar com as técnicas de reprodutibilidade de obras de arte desenvolvidas ao 

longo da história da arte. No texto A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução, 

de Walter Benjamin (2010, p. 13)
17

, o autor cita métodos que se tornaram também forma de 

arte, como a litografia, por exemplo, mas também destaca que "à mais perfeita reprodução 

falta sempre algo: [...], a unidade de sua presença no próprio local onde se encontra". 

 

                                                 
17

 O texto original foi escrito em 1961. 
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2.3 Preservação e preservação digital 

Para que os museus possam comunicar seu acervo físico, mantendo ativa a produção e 

circulação de informação sobre seus objetos, a preservação destes bens é condição primordial 

para que as outras atividades possam ser desempenhadas. Além da documentação e 

catalogação, a conservação e o restauro estão inseridos nestas atividades que, interligadas, 

preservam os objetos e visam controlar ao máximo a degradação natural pela passagem do 

tempo e prevenir acidentes, furtos e roubos, entre outros.  

No caso do patrimônio museológico digital a preservação também é necessária mas, 

naturalmente, sob outro viés técnico. A preservação digital é igualmente composta por etapas 

e estratégias específicas que veremos a seguir que requerem também uma estrutura 

institucional previamente planejada. 

 

2.3.1 Preservação dos objetos físicos 

Dentro da preservação estão inseridas todas as atividades desenvolvidas nos museus 

em volta dos objetos, como a política de aquisição delineada conforme a missão institucional, 

inventário dos itens sob a guarda do museu, catalogação e documentação, o acondicionamento 

seguindo normas técnicas e levando em consideração a composição física e química das 

obras, conservação e restauração, quando necessário em último caso, lembrando que 

O principal objetivo deve ser a estabilização do objeto ou espécime. Todo 

procedimento de conservação deve ser documentado e, na medida do 

possível, reversível; toda transformação do objeto ou espécime original deve 

ser claramente identificável (ICOM, 2011, p. 25). 

A preservação dos objetos perpassa pelo controle absoluto das condições de ambientes 

locais em que são armazenados e expostos, do isolamento individual com acondicionamentos 

específicos para cada tipologia. Os funcionários das instituições de memória devem ainda 

seguir uma série de normas técnicas profissionais para proceder à interação com estes objetos, 

como o uso de luvas e máscaras higiênicas. Estes itens promovem a segurança de ambos, 

evitando o contato direto entre os dois é possível evitar que os objetos absorvam a gordura e 

outros resíduos químicos que possam estar presentes em nossas mãos e também que nós 

absorvamos as sujidades, poeiras e outros resíduos acumulados nos que são manuseados. 

A conservação consiste num conjunto de medidas que visam garantir a estabilidade do 

estado de conservação de uma obra através do tempo, a fim de prolongar a capacidade de 

transmissão das informações contidas na obra e a ela associadas. A conservação preventiva é 

composta por ações indiretas, que não interferem na obra, apenas exerce o controle e a 

manutenção do ambiente em que a obra é armazenada ou exposta, como a regulação da 
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temperatura do ar condicionado e da umidade relativa locais, vedação do acesso de insetos ao 

local, armazenamento dos bens em espaços adequados às suas dimensões.  

A conservação curativa diz respeito a ações diretas no objeto, podem modificar a 

aparência do bem e pretendem impedir um processo ativo de deterioração, por exemplo, 

higienização mecânica de uma peça sem produtos químicos que possam causar reação na 

composição e aparência do bem, controla e evita o acúmulo de sujidades que podem ficar 

aderidas ao objeto, prejudicando sua compreensão visual. 

 Restauração é o conjunto de medidas aplicadas diretamente na obra que visam resgatar 

parte do seu significado ou função que foi perdido em virtude de alguma deterioração 

avançada, estas necessariamente alteram sua aparência física, “Essas intervenções só são 

colocadas em prática quando o bem tiver perdido uma parte de sua significação ou função 

devido a deterioração ou alterações passadas.” (ICOM, 2014, p. 80). 

Os museus, “têm na conservação e na documentação as bases para se transformar em 

fontes para a pesquisa científica e para a comunicação que, por sua vez, geram e disseminam 

mais informações” (FERREZ, 1991, p. 1). A catalogação e a documentação são responsáveis 

pelo tratamento técnico de todas as informações associadas aos objetos e, assim como as 

outras atividades desenvolvidas, foram muito beneficiadas com o advento da tecnologia, 

tendo em vista a agilidade conferida aos procedimentos da documentação, como registro e 

pesquisa, e a reformulação do armazenamento das fichas catalográficas, até então 

necessariamente arquivadas em ficheiros ou organizadas por arquivos de páginas impressas e 

[...] distintas formas de organização de dados e acervos, bem como uma rica 

variedade de fontes com potencial para gerar informações e conhecimento, 

acabaram desencadeando a constituição de uma série de estruturas 

organizacionais diferentes das tradicionais e que exigem, por parte dos 

documentalistas, maior flexibilidade e abertura para considerar outros 

sistemas de gestão (BOTTALLO, 2010, p. 147). 

 

2.3.2 Preservação digital: definição e estratégias 

Neste ambiente virtual em que os objetos digitais culturais são gerados e mantidos em 

circulação de acordo com a intenção do museu, há muitas outras possibilidades de expansão 

destas funções em prol da disseminação e produção do conhecimento detido pelos museus em 

seus objetos e documentos que apresentam um novo cenário para a área cultural, inspirado nas 

práticas científicas desenvolvidas na pesquisa. 

No caso das coleções digitais, a ideia de preservação está atrelada a outros tipos de 

demandas de ações em torno destes objetos digitais. Para manter o acesso contínuo a estes 
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objetos da maneira em que foram projetados em alguns casos é preciso manter sua estrutura 

lógica em constante atualização e alteração, como a mudança de formatos, renovação de 

mídias, hardwares e softwares. 

A preservação digital é um compilado de “[...] ações requeridas para manter o acesso a 

materiais digitais além dos limites de falha da mídia ou da mudança tecnológica”
18

 (DPC, 

2008, p. 24), e é um campo recém explorado pelas equipes técnicas de instituições 

museológicas. Tal qual a preservação de objetos físicos, exige recursos pouco comuns em 

instituições culturais de pequeno porte. Esta ação está inserida na curadoria digital, que inclui 

“os processos de arquivamento digital e preservação digital, os processos necessários para 

criação de dados de qualidade e gestão, e a capacidade de acrescentar valor aos dados para 

produção de novas fontes de conhecimento.” (SANTOS, 2014b, slide 21).  

O CONARQ (2005, p. 3) ressalta que “A preservação de longo prazo das informações 

digitais é seriamente ameaçada pela curta vida das mídias, pelo ciclo cada vez mais rápido de 

obsolescência dos equipamentos de informática, dos softwares e dos formatos” e que “não há 

soluções únicas e todas elas exigem investimento financeiro elevado e contínuo em infra-

estrutura tecnológica [...]”.  

Sayão (2016a) esclarece que a preservação digital tem dois objetivos funcionais 

através de um conjunto de ações gerenciais e técnicas para superar as mudanças tecnológicas 

e a fragilidade dos suportes para manter o acesso ao conteúdo informacional do objeto, 

preservar a cadeia de bits que estrutura a informação atrelada ao objeto digital e garantir a 

leitura e interpretação destas cadeias, preservando principalmente seu layout de apresentação 

original, que pode influenciar diretamente na percepção da mensagem a ser transmitida por 

aquele objeto. Não basta somente a proteção física da mídia que comporta o objeto digital ou 

dos dispositivos eletrônicos que são capazes de exibi-los, o acesso não se limita à consulta ao 

objeto digital, mas sim à capacidade de decodificação por meio dos equipamentos e 

programas devidos que viabilizam sua compreensão. 

Para preservar o objeto digital, muitas vezes, é preciso intervir nele através da 

renovação de suas mídias de armazenamento, modificação e atualização do código de 

linguagem, por exemplo. Conforme exposto por Sayão (2016a), as principais causas que 

resultam na perda informacional dos objetos digitais são a degradação dos suportes físicos, 
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 “[...] actions required to maintain access to digital materials beyond the limits of media failure or 

technological change.” [tradução nossa]. 
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hardwares, e o desaparecimento dos softwares de leitura e decodificação dos objetos e estes 

danos são muito comuns em virtude da obsolescência tecnológica, já apresentada. 

De acordo com o livro Preservation management of digital materials: the handbook
19

 

(2008) publicado pela Digital Preservation Coalition, uma instituição com sedes 

administrativas no Reino Unido e na Irlanda, que tem a missão de tornar nossa memória 

digital acessível para o futuro,  

materiais digitais são especialmente vulneráveis a perda e destruição porque 

eles são armazenados em mídia frágil magnética e opticamente que deteriora 

rapidamente e que pode falhar inesperadamente devido à exposição ao calor, 

umidade, ar contaminado, ou por falhas de dispositivos de leitura e gravação 

(HEDSTROM; MONTGOMERY, 1998, apud DPC, 2008, p. 36
20

). 

Em linhas gerais, os maiores desafios da preservação digital são enfrentar esta 

obsolescência tecnológica, lidar com as diferentes especificidades de cada fabricante, a 

fragilidade intrínseca de composição das mídias de suporte e armazenamento destes objetos e 

a grande variedade de documentos e formatos, que por sua vez, requerem diferentes 

estratégias de preservação. 

O avanço incontrolável e irreversível da complexidade dos objetos digitais conforme o 

avanço de possibilidades dos recursos tecnológicos configura mais um dos percalços da 

preservação digital, posto que não há um conjunto de normas e padrões, internacionais ou 

nacionais, que os museus ou demais instituições possam adotar para assegurar o controle da 

manutenção do acesso a estes objetos, os direitos associados a eles e as informações contidas. 

O que acontece é que algumas instituições mais envolvidas com o tema elaboram diretrizes e 

políticas de orientação baseadas nas experiências empíricas de seus trabalhos e a comunidade 

internacional pode se apropriar para consulta e adaptação de acordo com sua conjuntura 

financeira, técnica e estrutural. 

Em escalas globais, toda e qualquer instituição pode ou está produzindo material 

digital e os tipos de materiais digitais se estendem desde as composições mais simples, como 

documentos de texto em processador word, até as combinações mais complexas permitidas 

pelas explorações totais de arranjos tecnológicos, como o acréscimo de arquivos sonoros a 

arquivos visuais ou a habilidade de interligar diferentes recursos por meio de links (DPC, 

2008, p. 33). Tão importante quanto preservar o acesso a estes objetos, é preservar também 

suas funcionalidades originais, para isso é preciso que sejam feitos esforços especiais, além de 

documentar as transformações dos objetos digitais, seu contexto e sua proveniência. 
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Este livro foi compilado primeiro por Neil Beagrie e Maggie Jones, atualmente é mantido e atualizado pelo 

DPC [tradução nossa]. 
20

 A fonte consultada informa o ano do texto de Hedstrom e Montgomery, porém não cita a referência.  
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Há algumas alternativas parciais mais simples que podem prolongar o acesso e a 

preservação dos objetos e são desenvolvidas sem muitas complicações como o backup, 

manter uma cópia de segurança dos seus arquivos digitais é uma maneira de duplicar as 

informações e reforçar a segurança dos dados desde que a cópia seja mantida em um local 

diferente dos objetos originais. A renovação de mídias ou refrescamento também pode ser 

uma opção, algumas mídias são mais resistentes que outras e a deterioração pode ser 

minimizada. 

Na disciplina ministrada por Sayão (2016a) são apresentadas quatro estratégias 

específicas de preservação digital divididas em duas vertentes gerais. A primeira vertente 

pretende preservar o ambiente tecnológico em que os objetos digitais foram desenvolvidos e 

podem ser interpretados. Uma das estratégias desta vertente é a preservação tecnológica, onde 

o foco é manter o objeto no seu formato original, evitando alterar sua estrutura informacional, 

a gestão do espaço físico para esta conjuntura, a manutenção dos equipamentos e o suporte 

técnico para os softwares endossam as principais dificuldades para esta categoria.  

A outra estratégia para a preservação da tecnologia é a emulação tecnológica, onde o 

emulador é um sistema projetado para desempenhar as mesmas funções e comportamentos de 

outro sistema, fazendo com o que um dispositivo aja como se fosse outro. Neste caso, o 

objeto digital não precisa sofrer nenhuma alteração, suas características e formas são fiéis ao 

original e não há o envelhecimento de hardwares, por exemplo. O fator complicador é que 

desenvolver um emulador é algo extremamente complexo, exige a recuperação de todos os 

metadados estruturais e técnicos daquele objeto para que seja possível reconstruir o ambiente 

e que os softwares funcionem, além disso, as cadeias de bits dos objetos digitais precisam 

estar intactas com o apoio de backups e renovação de mídias ao longo do tempo. 

A segunda vertente de preservação digital sugere contornar a evolução da tecnologia e, 

com ela, a obsolescência tecnológica. Neste objetivo as possíveis estratégias são a migração 

ou o encapsulamento. A migração consiste na constante conversão do material digital de uma 

versão para outras mais novas, de modo que o objeto é exposto a uma sequência de alterações 

estruturais necessárias para a leitura em novos softwares. O encapsulamento é a preservação é 

“[...] preservar, juntamente com o objeto digital, toda a informação necessária e suficiente 

para permitir o desenvolvimento de conversores, visualizadores ou emuladores” (SANTOS, 

2014a, 51), garantindo acesso às informações referentes não só ao conteúdo e estrutura 

informacional do objeto digital, mas a todo o sistema que o torna acessível e compreensível 

para casos de necessidade de consulta ao conteúdo em algum momento do futuro. 
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Deste modo, deduz-se que tão importante quanto a preservação do suporte da mídia, é 

a preservação da tecnologia correspondente ao acesso daquela mídia e o gerenciamento passa 

a ser norteada em função de algo invisível, “Preservação digital não é armazenamento 

digital.” (SAYÃO, 2016a, slide 27). 

 

2.3.3 Padrões e tecnologias 

O CONARQ (2010) destaca também o trabalho pós-produção das capturas digitais no 

que diz respeito ao armazenamento e à preservação dos objetos digitais, a fim de garantir a 

confiabilidade e autenticidade dos mesmos. Recomenda o armazenamento de pelo menos dois 

arquivos digitais da imagem obtida e em diferentes formatos. 

Para esta escolha, o ideal é que sejam adotados os chamados formatos abertos, cujas 

especificações técnicas são públicas e disponibilizadas na internet, garantindo maior domínio 

da tecnologia e aceitação entre as comunidades usuárias destes produtos.  

Cabe reforçar neste ponto a importância do planejamento e da estruturação dos 

projetos de digitalização, no caso dos objetos digitalizados o ideal é que a preservação digital 

seja planejada em função da matriz digital (MD), que deve ser a representação mais próxima 

possível do objeto original, evitando que o objeto analógico seja digitalizado novamente. A 

partir da MD devem ser geradas imagens em formatos auxiliares que funcionarão como 

derivadas, como podemos ver na figura 2. 
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Figura 3: Esquema de imagens matrizes e derivadas (SAYÃO, 2016a, slide 19). 

Os formatos mais usuais para as imagens MD são o TIFF
21

, “[...] que apresenta 

elevada definição de cores sendo amplamente conhecido e utilizado para o intercâmbio de 

representantes digitais entre as diversas plataformas de tecnologia da informação existentes” 

(CONARQ, 2010, p. 13) para preservação e segurança, de modo que esta matriz deve 

apresentar a maior qualidade de resolução óptica possível e maior profundidade de bit. 

Alguns dos formatos indicados para as derivadas são o PNG29
22

 o JPEG
23

 20030. O 

primeiro possui características similares ao TIFF, e pode ser comprimido sem perdas, o 

segundo vem sendo mais indicado para a geração de matrizes derivadas da original, pode 

também ser comprimido sem perdas na qualidade da imagem, mas permite maior acréscimo 

de metadados em relação ao PNG, ambos são padronizados pela ISO
24

. 

Ainda dialogando com a figura 2, podemos estabelecer uma espécie de ciclo da 

informação que é registrada e transmitida nos objetos digitais. Independente de sua origem é 

possível identificar uma forma de padrão do registro e da transmissão da informação, tendo 

em vista que os dados são necessariamente estruturados logicamente a partir de códigos 

                                                 
21

Tagged Image File Format. 
22

Portable Network Graphics. 
23

Joint Photographic Experts Group 
24

International Standard Organization. 
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binários, conforme já visto anteriormente, e a transmissão de seu conteúdo para o usuário que 

acesso a informação se apresenta inevitavelmente em forma de imagem nos dispositivos 

eletrônicos. 

Nas capturas digitais destes objetos físicos com câmeras ou escâneres, são geradas 

imagens em formatos proprietários dos fabricantes, o formato RAW
25

, o negativo digital, vem 

sendo estudada uma versão deste formato Open Raw
26

, não só para unificar estes formatos e 

viabilizar a elaboração de um padrão para a preservação digital, mas também para que fossem 

reduzidos os esforços de desenvolvimento e manutenção de tantos tipos distintos de formatos 

proprietários. 

 

2.3.4 Arquivamento 

Diferentemente do armazenamento digital, a preservação digital é o comprometimento 

de garantir o acesso contínuo a esses conteúdos digitais segundo sua apresentação original, 

tanto o armazenamento quanto a preservação digital fazem parte da curadoria digital. Da 

mesma forma que a tecnologia pretende democratizar o acesso, a rápida obsolescência 

tecnológica de seus suportes é um dos entraves a essa evolução.  

A preservação apenas das mídias em que os objetos digitais estiverem inseridos, como 

CDs, pen-drives e disquetes, não é suficiente, porque as tecnologias de decodificação destes 

materiais também estão a mercê da obsolescência, tendo em vista que elas continuam em 

evolução e podem desaparecer ou serem substituídas por novas versões adaptadas e 

melhoradas. 

Na dissertação Curadoria digital: o conceito no período de 2000 a 2013, de Thayse 

Santos (2014), para o programa de Mestrado em Ciência da Informação, da Universidade de 

Brasília, a autora apresenta um levantamento e uma reflexão da trajetória da expressão 

curadoria digital no período de 2000 a 2013, e enuncia que 

A curadoria digital é o processo de estabelecimento e manutenção de um 

corpo confiável de informação digital dentro de repositórios de preservação 

a longo prazo para uso corrente e futuro por pesquisadores, cientistas, 

historiadores e acadêmicos em geral. (SANTOS, 2014a, p. 106). 

Os repositórios digitais confiáveis são centros de armazenamento para o depósito legal 

dos documentos e objetos digitais produzidos ou mantidos por uma instituição e onde a gestão 

ativa destes dados se desenvolve, “no intuito de por em prática soluções para o problema, 

observa-se, no âmbito de várias disciplinas, um esforço em torno do desenvolvimento de 

                                                 
25

Formato cru. 
26

Formato cru aberto. 
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repositórios digitais orientados especialmente para uma gestão ativa de dados de pesquisa.” 

(SANTOS, 2014a, p. 49). 

 

2.3.5 Sistemas 

No Brasil, uma importante iniciativa neste campo partiu da Rede Cariniana, criada em 

2002, inserida no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que é 

vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
27

. Em 2013, a 

Rede, em parceria com mais cinco instituições de ensino superior no Brasil, aderiu ao 

programa LOCKSS
28

 da Universidade de Stanford, na Califórnia (EUA), o qual “[...] fornece 

softwares livres de preservação digital premiados [...], com vistas à preservação de conteúdos 

digitais permanentes e originais, assim como à garantia de acesso a esses acervos.” (REDE 

CARINIANA, 2016). 

A Rede foi instituída para atuar na criação e manutenção de serviços de preservação 

digital para acesso a documentos eletrônicos brasileiros, que consistiam em periódicos 

eletrônicos oriundos de cinco instituições de ensino superior brasileiras. Contudo, apesar de 

um objeto de trabalho distinto de acervos digitais culturais, especialmente de museus, a 

relativização desta experiência com os acervos culturais é válida, tendo em vista     

No desenvolvimento do projeto inserido no programa LOCKSS, a Rede era 

responsável pelo armazenamento dos periódicos eletrônicos que eram publicados pelas 

universidades, a ampliação do serviço passou a incluir instituições com publicações de acesso 

livre. A próxima etapa pretende preservar digitalmente também todas as publicações 

depositadas no software DSpace. 

Nas definições da Rede Cariniana, podemos observar a demanda em relação aos 

objetos digitais de que estes permaneçam compreendidos pelos usuários, para isso é 

necessário um arranjo de tecnologias e programas que possam decodificar e apresentar o 

objeto conforme suas características originais, preservando não só seu aspecto informacional 

e intelectual, como também sua forma de apresentação, que em alguns casos pode interferir 

diretamente na interpretação do objeto. Neste sentido, “A condição básica à preservação 

digital seria, então, a adoção desses métodos e tecnologias que integrariam a preservação 

física, lógica e intelectual dos objetos digitais.” (REDE CARINIANA, 2014). 

                                                 
27

 Assim consta no site da Rede Cariana, ver <http://cariniana.ibict.br/index.php/inicio>. 
28

Lots of Copies Keep Stuff Safe; Muitas Cópias Mantém Coisas a Salvo (tradução nossa). 
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Uma política de preservação digital em qualquer instituição tem início na intenção do 

projeto, relacionada com a missão do local e precisa traçar seu planejamento em função de 

etapas de acordo com a prioridade e a estrutura para a continuidade do trabalho. 

Em primeiro lugar, o museu deve fazer uma seleção dos objetos entre suas coleções 

digitais a serem incluídos na política, caso a equipe opte por uma implementação gradual das 

rotinas de preservação digital, visto que é importante também analisar o retorno da equipe a 

respeito do trabalho desenvolvido e se certificar das condições financeiras, técnicas e 

estruturais para dar continuidade no envolvimento de todo o acervo nesta política. Após a 

seleção dos objetos, conforme Sayão (2016a) as estratégias devem ser elaboradas de acordo 

com o método de preservação que se adequar melhor à instituição, eleição dos formatos a 

serem adotados para armazenamento e geração de serviços, os metadados necessários para a 

recuperação das informações a cerca do material digital, as condições do local de 

armazenamento deste acervo, os procedimentos de segurança e a programação de um 

backup
29

. 

Apesar da área informacional e tecnológica ter desenvolvido algumas estratégias de 

preservação digital que já são aplicadas em muitas instituições de memória digital e cultural, 

de acordo com Sayão (2016a), muitos locais ainda não aplicam as práticas em seus acervos ou 

seguem alguma recomendação de boas práticas em preservação de digital, em muitos casos 

impossibilitados pela falta de recursos orçamentários, equipe capacitada tecnicamente nestas 

questões tecnológicas e de adaptação de infra-estrutura para garantia das metodologias de 

trabalho, outras apostam que uma melhor solução será encontrada no futuro. 

O DPC instrui também algumas práticas que auxiliam a prevenir a perda inesperada 

destes conteúdos digitais e a deterioração de seus materiais de suporte como armazenamento 

em locais com ambiente estável e controlado, implementar um ciclo regular de refrescamento 

de uma mídia para outra mais atual, manter cópias para preservação dos objetos digitais em 

locais diferentes também aumenta a capacidade de sobrevivência dos dados para o caso de 

ocorrer um sinistro em um dos dois locais. 

A seguir, nos aprofundaremos nos ambientes da curadoria digital e do reuso dos 

objetos digitais culturais, através de alguns exemplos internacionais com sucesso reconhecido 

de suas ações e, posteriormente, projetaremos estas possibilidades na Rede Web de Museus do 

Estado do Rio de Janeiro, com objetivo de dinamizar os usos dos objetos dos museus e 

expandir suas potencialidades informacionais. 

                                                 
29

 Na área da informática, backup é uma cópia de segurança dos dados digitais. 
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3 CURADORIA DIGITAL: A PONTE PARA O REUSO DOS OBJETOS DIGITAIS 

CULTURAIS 

Todas as ações que foram expostas e discutidas na seção anterior, desde a digitalização 

de objetos físicos, aquisição e formação de coleções de objetos digitais até a seleção e 

aplicação de estratégias para a preservação digital, fazem parte de um movimento maior que 

as envolve e ao mesmo tempo é mantido em função delas, a curadoria digital. 

 Esta seção pretende identificar os principais conceitos de curadoria digital e seus 

objetivos. Discutir nos panoramas internacional e nacional as normas, padrões ou tendências 

nas tecnologias de aplicação da curadoria digital nos objetos digitais culturais e de quais 

formas estes acervos culturais digitais são disponibilizados para a viabilização dos reusos 

destes materiais e através de quais recursos são difundidos. 

 

3.1 A curadoria digital  

O uso da expressão "curadoria digital" e sua popularização no meio científico iniciou-

se na década de 2000, especificamente em 2001. Foi cunhada por Neal Beagrie, que a definiu 

mais tarde como "ações necessárias para manter dados de pesquisa digital e outros materiais 

digitais ao longo de todo o seu ciclo de vida e ao longo do tempo para a geração atual e as 

futuras" (BEAGRIE, 2004, p. 7-9 apud PALMER et al., 2013, p. 2). 

O termo técnico "curadoria" tem sua origem no escopo da Museologia, na conjuntura 

de planejamento e concepção de exposições, onde o curador é o profissional reconhecido 

como especialista no tema pela sua comunidade profissional e técnica. Dentro da 

contextualização abordada em uma exposição, o curador é responsável por selecionar as obras 

de arte ou objetos documentais que integrarão o evento, e poderão ser publicados no catálogo 

da exposição, por meio de conhecimento profundo sobre o tema e pesquisa e supervisionar a 

montagem das exposições. 

Dificilmente, em uma exposição, todos os objetos que a compõem pertencem a apenas 

uma instituição ou um colecionador, o que mostra que diversos museus e colecionadores 

possuem obras que dialogam entre si de alguma forma sob o mesmo tema. Ainda que objetos 

e obras de arte com relações em comum não sejam mantidas em um só local ou pertencentes a 

uma só instituição ou colecionador, cabe também ao curador e sua equipe pesquisar e 

promover essa troca de informações e o diálogo entre estes objetos enquanto fenômenos 

sociais. 
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3.1.1 O panorama internacional  

A expressão curadoria digital compreende que atualmente os conteúdos digitais 

produzidos não apenas nos museus e demais instituições de pesquisa, mas em todos os 

dispositivos que trabalham com a informação digital, necessitam igualmente de seleção, 

armazenamento, classificação e análise, colocando estas questões em cheque nas instituições 

que atuam no cenário informacional, seja produzindo ou apenas transmitindo conteúdos. 

Abbott (2008) afirma que o conceito inclui não só as ações de preservação digital, mas 

todo o processo de gestão destes dados, desde o planejamento de sua criação até as boas 

práticas de digitalização, vertente também apoiada pelo DCC (2014a), que sintetiza a 

curadoria digital na manutenção, preservação e agregação de valor aos documentos digitais e 

propõe um modelo de ciclo de vida da curadoria digital (2014b). 

O DCC (2014b) delineou a principal estrutura básica de ações interligadas que 

pudessem demonstrar a metodologia principal de trabalho para a manutenção da curadoria dos 

materiais digitais, a fim de garantir a confiabilidade, veracidade e autenticidade dos objetos. 

Este modelo é atualmente a principal referência internacional para o planejamento e 

estabelecimento de ações para a realização da curadoria digital. 

 No gráfico que sistematiza o modelo de ciclo de vida da curadoria digital (figura 3), a 

intenção é que seja uma diretriz a respeito dos estágios necessários para um trabalho eficaz na 

curadoria digital de um objeto, como um checklist
30

 do que deve constar no planejamento, 

desde sua criação ou recepção na instituição. "O modelo permite que a funcionalidade 

granular seja mapeada contra ele; para definir papeis e responsabilidades, e construir um 

quadro de padrões e tecnologias para implementar"
31

 (DCC, 2014b). 

 

                                                 
30

 Lista de verificação, comumente elaborada para documentos, itens ou etapas necessários a um procedimento 

administrativo. 
31

 Tradução nossa. 
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Figura 4: Digital Curation Lifecycle Model (DCC, 2014b). 

 O modelo é composto basicamente de três categorias de ações: as ações completas do 

ciclo de vida, as ações sequenciais e as ações ocasionais, além do dado, objeto digital - 

simples ou complexos - ou base de dados, que estão no centro das ações. 

 As ações completas do ciclo de vida correspondem à descrição e representação das 

informações contidas no item através da identificação e atribuição dos metadados 

administrativos, descritivos, técnicos, estruturais e de preservação. Os padrões de metadados 

auxiliam na garantia do controle das informações que circundam o ambiente tecnológico de 

compreensão do objeto e também registram as informações nele contidas e associadas. 

 Englobam também o planejamento da preservação digital, que por sua vez também 

inclui das ações do ciclo de vida da curadoria digital, supervisionar as atividades comunitárias 

que podem participar do desenvolvimento de padrões, ferramentas e softwares, e realizar 

ações de gerenciamento e administração que promovam a curadoria e a preservação digitais. 
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 As ações sequenciais, o ciclo na cor vinho, como o título sugere, são ações que devem 

ser executadas em sequência, garantindo que cada dado seja submetido cuidadosamente a 

cada etapa relacionada no modelo. 

 Primeiramente, deve-se considerar o ambiente tecnológico de geração ou captura do 

dado; a criação e atribuição dos metadados aos dados, criados pela instituição ou recebidos de 

outra fonte. Conforme abordado anteriormente, a atribuição de metadados pode sempre ser 

acrescida quando julgado necessário, o importante é o registro do maior número de 

informações possíveis a respeito do dado e das tecnologias associadas a ele. 

 Vale a pena apontar que a recepção de dados ou objetos digitais em um museu deve 

seguir em consonância com as políticas de recebimento de acervos físicos, ou seja, estar de 

acordo com a missão institucional do mesmo, recebendo objetos que se relacionem de alguma 

forma com seus acervos. Ainda assim, esta política institucional também deve estar 

documentada, orientando e justificando as tomadas de decisão. A fase de avaliação e seleção 

do que será incluído na curadoria e preservação digitais também está associada com a missão 

do museu, políticas e dispositivos legais, além do valor das informações contidas no objeto. 

 Em seguida, o ideal é transferir os dados para um local que possa custodiar o 

armazenamento das informações, um arquivo, repositório ou centro de dados e executar ações 

que viabilizem sua manutenção e preservação a longo prazo. Esta etapa busca garantir o 

objetivo da preservação, que é manter a autenticidade, confiabilidade e a reutilização do 

material. 

 O armazenamento seguro não impede a disponibilização pública dos dados, desde que 

haja o controle e supervisão pertinentes quanto aos acessos e utilização das informações. 

Deve seguir os padrões estabelecidos no planejamento inicial das ações e devem estar 

acessíveis aos usuários de rotina e dos usuários pesquisadores, que usarão e reutilizarão estes 

itens. 

 A última ação sequencial implica na transformação do dado. Ela pode ocorrer de 

diversas maneiras, mas basicamente consiste na geração de um segundo dado, a partir do 

original. Comumente por meio de migrações para outros formatos ou criação de subconjuntos 

para geração de resultados ou publicação de materiais derivados daquele item. 

 Já as ações ocasionais, que estão ao redor do gráfico circular, o descarte, reavaliação e 

migração, são ações pontuais paralelas ao que ocorre dentro do ciclo. Elas também atuam 
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subordinadas às políticas e normas institucionais e podem ser revisadas quando necessário, 

acompanhando as particularidades de cada local. 

 O descarte, ou alienação, dos dados que não são selecionados para o ciclo, não 

necessariamente implica na destruição ou descarte do mesmo, pode acarretar em uma 

transferência de arquivo ou instituição. Esta ação se assemelha ao que ocorre nos 

procedimentos de remanejamento de acervos físicos, podem ser alienados do patrimônio de 

um museu e transferidos para outra unidade que tenha afinidade com a representatividade do 

bem. No caso de eliminação, alguns objetos podem requerer cuidados específicos e as 

instituições devem sempre observar as normas e orientações legais para tal. 

 A reavaliação é responsável por destacar e retornar os objetos digitais que não 

obtiveram sucesso na validação para o início do processo, a fim de que sejam revistos e 

analisados posteriormente. 

 Por fim, a migração, transformação de um formato para outro, normalmente por 

questões ligadas à preservação digital do objeto, para assegurar armazenamento e imunidade à 

obsolescência tecnológica, a fim de prolongar a vida útil do objeto e sua disponibilização para 

os usuários. 

 Podemos inferir, a partir da compreensão e análise, das ações propostas pela 

organização do modelo de ciclo de vida da curadoria digital do DCC (2014b), que cada ação, 

ou conjunto de ações, está profundamente interligado e em constantes atualizações e 

adaptações, em função da instituição em que são aplicadas. 

 O modelo permite ainda que sejam observados os impactos de ação e reação entre seus 

estágios, dinamizando a delegação de responsabilidades dentro de uma instituição e deixando 

em aberto ações que possam ainda ser acrescidas a este modelo, que não configura um padrão 

fechado, tendo em vista as conjunturas específicas de cada equipamento, cultural ou não, que 

decida adotá-lo. 

Observando a metodologia cíclica proposta pelo DCC, vemos que os objetivos 

específicos da curadoria digital são garantir algumas características essenciais para a 

manutenção da relevância e da preservação dos objetos digitais. São elas: a fácil 

acessibilidade ao objeto, tanto à sua composição quanto à sua apresentação e conteúdo; a 

veracidade das informações que o objeto ou documento digital pretende comunicar; a 

autenticidade, garantindo que o objeto não foi alterado indevidamente ou corrompido ao 
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longo do seu ciclo de vida; a confiabilidade, manter o grau de fidelidade da informação 

contida daquele objeto ou documento em relação ao original. 

O grau de usabilidade se refere à capacidade do objeto digital ser usado em mais de 

um contexto, e também é imprescindível que seja assegurado pelas ações da curadoria digital. 

O reuso de um objeto digital proporciona múltiplas facetas de pesquisa a seu respeito, por 

exemplo, e endossando a história do objeto através do acréscimo de mais informações em sua 

documentação. A manutenção da integridade do item é fundamental para garantir a 

apresentação original do objeto, por meio da documentação de suas informações através dos 

metadados. 

Curador digital da British Library (Biblioteca Nacional do Reino Unido), o brasileiro 

Aquiles Alencar Brayner (2014), esclarece com outras palavras estes objetivos que também 

configuram o quadro de possibilidades dentro do reuso dos objetos digitais culturais. Dentre 

seus apontamentos, com base no seu trabalho desenvolvido na British Library, estão a criação 

de novos canais de acesso às coleções culturais e a promoção do uso de novas ferramentas 

com os acervos que estimulam a visualização, análise e comparações com outros dados, por 

exemplo. 

O tratamento dos materiais digitais permite, acima de tudo, o estabelecimento de 

novas relações entre as instituições culturais, centro de produção e disseminação de 

informação, e demais equipamentos de pesquisa através de trabalhos colaborativos e novas 

metodologias de pesquisa digital. Esta realidade reposiciona os museus tanto socialmente 

quanto economicamente, no que diz respeito à geração de novos mercados de consumo de 

cultura, e reforça o estreitamento das relações dos museus com a sociedade e a aproximação 

das pessoas com os patrimônios sob a guarda dos museus, ainda que por meio de tecnologias, 

tem a capacidade de sensibilizar a empatia e o respeito entre as diferentes culturas existentes. 

 

3.1.2 O panorama nacional 

 No Brasil, a realidade prática da curadoria digital ainda tem um longo caminho a 

percorrer. As discussões sobre a museologia e a curadoria digital, a capacidade de reuso dos 

objetos digitais, e os esforços para evitar o retrabalho das digitalizações, já estão presentes em 
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eventos com temática específica que relacionam cultura e tecnologia e em eventos voltados 

para as humanidades digitais
32

. 

 O que vemos neste cenário nacional são iniciativas isoladas, algumas ainda em fases 

de experimentação, outras mais experientes, com o objetivo de estabelecer padronizações e 

normatizações das ações de digitalização e o fomento de trabalhos em rede envolvendo as 

instituições de cultura e seus acervos. 

 O artigo Acervos em rede: perspectivas para as instituições culturais em tempos de 

cultura digital (MARTINS; SILVA; CARMO, 2018) apresenta um breve levantamento e 

mapeamento de algumas iniciativas de trabalho em rede ao redor do país na intenção de 

apontar as práticas de produção de acervos culturais em rede. 

 Além da proposta da Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro, trabalhada na 

próxima seção desta dissertação, o artigo relaciona mais dois projetos em curso no país que 

objetivam, entre outros aspectos, a integração de acervos culturais digitais, dentre estes casos 

vale destacar a Rede Memorial de Pernambuco. 

 A Rede Memorial surgiu em 2011, por ocasião da realização da I Conferência sobre 

Tecnologia, Cultura e Memória: Estratégias para a preservação e o acesso à informação 

(CTCM)
33

. Durante a Conferência foi elaborada a Carta do Recife 1.0
34

, pelas instituições 

representadas no evento, no intuito de assumir um compromisso com políticas para 

digitalização de acervos memoriais e de procedimentos para a conformação de um espaço 

colaborativo de trabalho. 

 A Carta do Recife 2.0, elaborada em 2012, atualizou para dez os princípios para 

digitalização e acessibilidade de acervos, conforme definidos na sua primeira versão, de 2011, 

com então seis princípios. Apesar do tempo de experiência da Rede Memorial, não há ainda 

uma plataforma que una as 15 (quinze) instituições integrantes.  

 

                                                 
32

Este campo tem origem na interação entre as ciências sociais e as tecnologias presentes nas fontes de 

informação, "Amparadas pela digitalização, a tendência irreversível de criação de fontes digitais colocou às 

Ciências Humanas o desafio de incorporar novos métodos à sua tradicional metodologia de pesquisa" (FGV, 

2017). 
33

Importante destacar que houve divergência acerca das informações referentes à data correta de origem da Rede 

Memorial de Pernambuco. A Rede possui apenas um blog com informativos e, tendo em vista que o próprio blog 

apresentou informações distintas sobre o início da organização, optou-se por seguir a referência do artigo 

"Acervos em rede: perspectivas para as instituições culturais em tempos de cultura digital" (MARTINS; SILVA; 

CARMO, 2018). 
34

Não foi encontrada versão digital do documento disponível para download na internet. 
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Quadro 2 - Instituições integrantes da Rede Memorial de Pernambuco
35 

A União - Superintendência de Imprensa e Editora 

Arquivo Público do Estado de Pernambuco 

Biblioteca Púbica do Estado de Pernambuco 

Companhia Editora de Pernambuco (CEPE) 

Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) 

Instituto CLIO 

Instituto Ricardo Brennand 

Laboratório de Tecnologia da UFPE (Líber) 

Memorial da Justiça de Pernambuco 

Memorial Denis Bernardes 

Museu da Cidade do Recife 

Museu da Imagem e do Som de Pernambuco 

Museu do Estado de Pernambuco 

Paço do Frevo 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

  

 Outra ação nacional de grande relevância para consolidação de um escopo de 

curadoria digital dos acervos digitais culturais é a Política de Preservação Digital, publicada 

pela Pinacoteca do Estado de São Paulo (2017). 

 O documento visa coordenar as principais bases de metodologia para consolidação de 

um trabalho de acesso e preservação dos materiais digitais da Pinacoteca, de modo que todo 

seu patrimônio digital esteja de acordo com esta publicação até 2026. 

 A instituição estabeleceu critérios como meios para auxiliar na seleção dos 

documentos que serão incluídos na política de preservação, levando em consideração 

elementos como a originalidade, autenticidade, integridade, usabilidade e sua avaliação como 

                                                 
35

 Fonte: <http://redememorialpernambuco.blogspot.com.br/p/instituicoes-participantes-da-rede.html>. Acessado 

em 04 mar. 2018. 
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documento permanente. A publicação conceitua ainda estes critérios para unificar a 

interpretação e entendimento dos documentos. 

 A Política "serve para estabelecer uma solução de preservação digital a longo prazo 

para a instituição, o que deverá assegurar a acessibilidade aos recursos únicos do acervo 

arquivístico no futuro" (PINACOTECA..., 2017, p. 8).  

 O documento é basicamente dividido em dois compromissos, organizacional, moldado 

no princípio da migração, onde os documentos são convertidos para outros formatos conforme 

necessário, "todas as conversões e alterações nos registros de arquivo devem ser 

documentados e podem ser reconstituídas em qualquer caso" (PINACOTECA, 2017, p. 10). O 

outro compromisso, prático, conta com uma relação de aspectos a serem implementados e 

gerenciados, como o arranjo do acervo permanente, padronização de metadados, viabilização 

de repositório digital, para citar alguns. 

 Em resumo, as iniciativas que podemos encontrar no Brasil, estão ainda muito isoladas 

e carentes de incentivos fiscais e qualificação técnica das equipes para que seja possível a 

sustentabilidade institucional destes projetos.  

 Em alguns casos executando retrabalhos já disponíveis on-line, que poderiam ser 

adaptados para casos específicos e as instituições poderiam se dedicar em aprimorar algum 

trabalho de acordo com a demanda de seu equipamento cultural ou de seu campo de ação. 

Neste sentido, o CONARQ (2010), por exemplo, fornece uma ótima diretriz para digitalização 

de documentos, dando conta da demanda de acervos arquivísticos, comumente presentes 

também em instituições museológicas e bibliotecas. 

 Por outro lado, de acordo com Martins, Silva e Carmo (2018), ainda cerca de 40% das 

instituições culturais encontram-se com a digitalização e a informatização de seus acervos 

defasadas. O aporte financeiro para projetos desta complexidade é dispendioso e demanda 

ainda um planejamento de pós-produção igualmente custoso, pois envolve equipamentos e 

ambientes tecnológicos caros, visando a manutenção dos materiais produzidos e garantindo a 

sua acessibilidade para eventuais projetos. 

 Além dos aspectos expostos até aqui, no caso do Brasil, as políticas de incentivo à 

digitalização, disponibilização e reuso dos objetos culturais são ainda pouco expressivas, 

favorecendo este cenário de iniciativas isoladas e que, muitas vezes, são obrigatoriamente 

interrompidas por carecerem de incentivo fiscal, ou descontinuadas, devido a reformulações 

de equipes e mudanças de prioridades.  
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3.2 O reuso dos acervos digitais culturais 

O uso dos computadores se expandiu ao redor do mundo na década de 1960 e a partir 

de então, as tecnologias atreladas a ele também foram se disseminando e se desenvolvendo. 

Inevitavelmente, os museus passaram a receber objetos tecnológicos e digitais oriundos deste 

novo aparato como representantes dos fenômenos sociais, tornando-os parte de suas coleções, 

e precisaram desenvolver métodos de trabalho com estes objetos. 

Ao passo que os objetos nascidos digitais são recebidos nestas instituições, as mesmas 

passaram a produzi-los. Os museus podem produzir objetos digitais inéditos como, 

principalmente, documentos administrativos referentes aos procedimentos de gestão das 

coleções e materiais de pesquisas a respeito de seus acervos, ou cópias geradas a partir da 

digitalização de seus acervos físicos, que funciona como recurso alternativo complementar ao 

trabalho de basicamente todos os setores dos museus. 

 

3.2.1 As funcionalidades dos acervos digitais nos museus 

Os museus iniciaram sua representação no meio digital através de websites e bases de 

dados disponíveis para consulta on-line. Estas ferramentas expandiram seu alcance ao usuário 

pesquisador independente de sua localidade geográfica, isso beneficia a divulgação da 

instituição e de seus acervos.  

O acervo digital atua nas mídias de divulgação enquanto representantes dos objetos 

físicos, tanto para divulgação de exemplares da coleção que o museu possui, quanto para 

consulta aos acervos nos casos em que o usuário não possui acesso físico à instituição, ou 

mesmo quando o objeto ou obra de arte não está exposto em nenhum evento. 

A seguir vemos as principais diferenças entre os atributos dos objetos digitais e dos 

objetos físicos. Estes atributos tornam possíveis todas as ações provenientes dos materiais 

digitais. 
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Figura 5: Esquema de diferenciação estrutural entre objetos digitais e físicos (SAYÃO, 2017, slide 17). 

O fato dos objetos digitais estarem profundamente associados aos seus softwares e 

hardwares de decodificação, leitura e apresentação, que ao mesmo tempo estão sempre 

passando por transformações e atualizações conforme o desenvolvimento das tecnologias 

digitais, faz com que estes objetos também precisem ser modificados, ou seja, possam ser 

editados. 

As edições permitem alterações em sua estrutura lógica, habilitando-o para outra 

versão de software, para ser comprimido e transferido, para ser disponibilizado ao público em 

qualidades mais baixas, por assim dizer, viabilizando a distribuição e conexão do objeto 

digital para/com outros ambientes digitais. 

Em analogia com os objetos físicos, compostos por átomos e moléculas, materiais 

concretos, esta característica editável que permite alterações no objeto é justamente o que os 

museólogos e gestores culturais se dedicam constantemente para evitar nos objetos físicos das 

coleções museológicas, conforme já visto anteriormente na primeira seção. Qualquer 

alteração em sua composição física e estética configura-se como um dano ao bem, 

possivelmente uma descaracterização, os trabalhos de conservação e preservação visam 

restringir e adiar ao máximo o desgaste natural de alguns objetos e os procedimentos de 

restauração devem sempre manter a opção de reversão e serem facilmente identificados nos 

objetos. 

Uma das grandes contribuições dos acervos digitais culturais é a multiplicidade de 

acessos e consultas ao item ao mesmo tempo e de diferentes lugares ao redor do mundo. 

Enquanto anteriormente um item de determinado museu só poderia ser consultado e 
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pesquisado presencialmente na instituição detentora do objeto e restrito a um acesso por vez, 

os objetos digitais podem ser visualizados, e inclusive trabalhados, por inúmeros 

pesquisadores simultaneamente. 

Com relação às atividades de documentação e à segurança das obras do museu as 

imagens digitais dos objetos compõem as suas fichas catalográficas, permitindo identificar 

visualmente o item que é descrito na ficha a partir de um conjunto de campos básicos para a 

identificação, como dimensões, marcas, descrição física. A imagem é um apoio de 

conferência para a descrição técnica da obra (CIDOC; ICOM, 2014, p.51) e identificação do 

bem que eventualmente possa ser subtraído da instituição. 

No que diz respeito à conservação do bem e a evolução ou manutenção do seu estado 

de conservação, a coleção digital permite uma comparação entre o registro fotográfico do 

item de uma data passada e o registro atual da obra, a fim de que seja possível acompanhar o 

desgaste da obra ocasionado pela passagem do tempo e também identificar novas áreas com 

deteriorações ou acúmulo de sujidades na peça. Este controle propicia a organização de um 

planejamento regular de conservação nas coleções do museu e de supervisão ou revisão 

climática do ambiente de guarda das obras. 

Em muitas exposições as imagens digitais são usadas como recursos visuais na 

museografia, sendo projetadas durante o percurso da exposição, por exemplo. Esta opção se 

configura como uma alternativa que favorece também a manutenção do bom estado de 

conservação físico da obra, apesar de em alguns casos ela não ser exposta para a experiência 

do público, em especial se seu estado de conservação contra indica a exposição física, a sua 

comunicação ao público não é excluída.  

Além dos catálogos produzidos para as exposições, que reúnem as imagens dos 

objetos apresentados nela, há uma grande demanda de cessão de imagem também por parte de 

estudantes e pesquisadores, em função de elaboração de dissertações, teses ou pesquisas. 

Muitas editoras de livros didáticos ou temáticos requerem imagens de itens que estão 

sob a guarda dos museus para ilustrarem seu conteúdo histórico, político ou social. Ainda 

sobre cessões de imagens dos acervos dos museus, são muito comuns solicitações para as 

produções de catálogos raisonné
36

 de determinado autor, publicações que incluem todas as 

obras de um artista. 

                                                 
36

 Este tipo de catálogo abrange todas as obras criadas por um artista, este reconhecimento perpassa por diversas 

etapas técnicas que visam autenticar e certificar a atribuição da autoria, garantindo a veracidade e confiabilidade 

da informação. 
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Com relação às ações de restauro nas obras de um museu, as imagens são essenciais 

para a documentação de todo o processo efetuado no bem, registrando seu estado físico 

anterior ao restauro e posterior, demonstrando o resultado das ações. O restauro é o último 

procedimento aplicado nas obras, quando alguma deterioração prejudica a compreensão da 

obra e é necessário intervir a fim de recuperar seu estado de conservação e estabilizar a 

evolução do problema. 

Muitos processos de restauração de objetos e obras de arte podem ser publicados, 

tornando-se um meio de divulgação do trabalho extremamente técnico e uma ilustração de 

estudos de caso com as justificativas das metodologias adotadas naquele trabalho e a 

importância da recuperação da obra. Isto também só é possível a partir da elaboração de um 

dossiê de acompanhamento das atividades realizadas composto por relatórios técnicos e 

fotografias do trabalho. 

É natural que os profissionais das equipes técnicas dos museus pesquisem 

rotineiramente seus acervos, a fim de atualizar e refinar constantemente as informações 

associadas aos itens. O acesso a estes itens para consulta também é requisitado por 

pesquisadores externos em virtude de algum tema que perpasse pela obra pertencente ao 

museu ou que encontre nela alguma forma de sustentação ou complementação a seus 

trabalhos. 

Mediante a presença dos acervos culturais digitais e demais objetos digitais associados 

a eles nos museus, faz-se cada vez mais necessário que as instituições se organizem e 

providenciem estrutura e quadro técnico capaz de gerenciar e manter estes objetos à 

disposição dos usuários. Um dos maiores entraves a esta estrutura de trabalho é o custo que 

isto representa para as instituições, que em diversos casos dependem de financiamento 

público.  

Criar e manter uma estrutura capaz de atender às demandas que observamos no ciclo 

de vida da curadoria digital é um compromisso altamente custoso, tendo em vista que envolve 

gastos com tecnologias que estão em constante mudança e atualização. O ideal é que hajam 

equipes capacitadas e dedicadas exclusivamente a estas funções, que possam acompanhar as 

tendências nacionais e internacionais do panorama tecnológico nas instituições de pesquisa e 

culturais. 
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3.2.2 Novos serviços culturais: acervo físico x acervo digital  

Apesar do surgimento recente das coleções digitais nos museus, a consolidação das 

diversas possibilidades de usos, reusos, criações, reinterpretações e reaplicações deste acervo 

digital cultural se intensifica cada vez mais com a ajuda da pluralidade de recursos 

encontrados nas tecnologias inovadoras de pesquisas e experimentos. 

De acordo com Sayão (2014), através de todo gerenciamento no processo da curadoria 

digital é possível obter serviços derivados dos objetos tratados tecnicamente. A promoção da 

socialização e do compartilhamento de dados, de modo que os itens digitais não fiquem 

restritos às análises de seu contexto original e alcancem novas audiências nestas instituições, 

movimenta o fluxo de informações através de novos canais de comunicação.  

Os objetos digitais culturais, tratados tecnicamente por trabalhos baseados no padrão 

proposto pelo DCC, por exemplo, pode permitir ainda que a instituição tenha maior controle 

do material de trabalho à sua disposição e conferem aos museus um novo panorama de ações 

a partir dos objetos derivados dos originais digitais. 

A seguir, a figura 6 explicita uma comparação entre as possibilidades levantadas 

através das diferentes características entre os objetos físicos e os objetos digitais. Esta 

comparação também demonstra os serviços e produtos que se colocam como alternativa e 

apoio às atividades realizadas nos museus. 

 
Figura 6: Cenário de possibilidades curadoria digital & reuso. 
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Como podemos ver, há uma diversidade muito grande de serviços que podem ser 

desenvolvidos nos museus com seus acervos em função dos objetos digitais. Diferentemente 

dos objetos físicos, os digitais podem ser manipulados de diversas maneiras, recriados em 

outros contextos, combinados com outros dados e sob outras perspectivas. 

Destacamos, por exemplo, a possibilidade dos acervos digitais comporem materiais 

didáticos, ilustrando e exemplificando aulas dos mais variados temas, tantos quantos puderem 

ser relacionados às coleções de cada museu. Este caso permite que uma aula movimente e 

aguce a curiosidade dos alunos em relação ao museu, instigando uma visita presencial, 

interesse em temas relacionados, além da visibilidade ao acervo do museu e a comunicação do 

objeto trabalhado em aula. 

Essa pluralidade de ações possíveis a partir das coleções digitais beneficia e enriquece 

as coleções físicas dos museus, contribuindo para uma transversalidade e intercâmbio de 

conhecimento entre as demais instituições que são referências da guarda e comunicação da 

memória da sociedade e produtoras de informação. 

Além da inclusão destes materiais nos serviços de rotina dos museus, como cessão de 

imagem dos acervos e publicações das peças, é possível gerar novas atividades em função 

deste material, como aulas virtuais que podem ser montadas com parte das coleções, permitir 

que o usuário crie uma relação com suas obras preferidas e possa compartilhar em redes 

sociais, 

As partir das imagens matrizes digitais são geradas as imagens derivadas, que são os 

objetos digitais a serem usados e reusados nos serviços enquanto as matrizes comporão o 

material a ser preservado no ciclo da curadoria digital, segundo Sayão (2014). O ideal é que 

estas versões derivadas sejam geradas nos formatos, tamanhos e resoluções de acordo com 

seu propósito. 

A verdade é que não há um limite de serviços que possam ser idealizados e realizados 

com estes materiais. Os objetos digitais derivados podem ser utilizados em tantos quantos 

serviços forem pensados pela equipe ou demandados pela comunidade usuária da informação, 

desde dentro dos regulamentos legais e conforme acordados com a instituição. 

A curadoria digital torna possível que se atinjam outros objetivos, muito maiores que 

apenas o acesso aos materiais digitais de uma instituição. É capaz de potencializar a 

valorização dos bens culturais, no caso dos museus, através da interação destes ativos com 

outros ativos digitais, em outras conjunturas de pesquisa e análise. 
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Expandir e garantir o acesso aos mesmos não só para a comunidade local ou para a 

geração com as quais eles estão relacionados, mas também a todo o mundo e a futuras 

gerações que possam se interessar por determinado tema também é essencial. Essa 

elasticidade do alcance de um objeto e de sua representatividade e simbologia em uma cultura 

é fundamental, tanto para o reconhecimento de um segmento da sociedade quanto para a 

valorização de sua importância na construção de identidade cultural.  

O público jovem é a comunidade de usuário mais inserida e ativa no ambiente virtual. 

As inovações que promovem e difundem pelas redes da internet e as relações geradas a partir 

dela podem beneficiar os museus e seus acervos, e por sua vez, auxiliam na construção e 

análise da memória coletiva, aproximando as coleções dos museus da sociedade e da 

comunidade virtual. 

O reuso fomenta também, além da interdisciplinaridade entre museus, arquivos e 

bibliotecas, principais centro de produção e disseminação de informação, a 

interdisciplinaridade de pesquisas a partir do compartilhamento das informações obtidas e 

geradas e do conhecimento adquirido, “[...] essas tecnologias têm o potencial não somente de 

engajar novas audiências para as coleções dos museus, mas também de produzir concepções 

inéditas de produtos e serviços culturais” (SAYÃO, 2016b, p. 8). 

 Para que os objetos digitais possam desempenhar as funcionalidades que lhes são 

cabíveis nos museus é importante que o gerenciamento e armazenamento destes materiais 

sejam minuciosamente planejados pela equipe técnica responsável. Neste momento, é 

importante observar o modelo de ciclo de vida da curadoria digital proposto pelo DCC 

(2014b), ainda que não seja possível seguir todas as etapas estipuladas no modelo, elas são 

uma referência para o que deve ser pensado na estruturação da curadoria digital dos objetos 

em questão, garantindo seu objetivo final, reutilizar o material digital pertencente ao museu. 

As coleções digitais beneficiam e enriquecem as coleções físicas dos museus de tantas 

formas quantas forem possíveis a criatividade da equipe e da comunidade envolvida com os 

museus, principalmente contribuindo para uma transversalidade e intercâmbio de 

conhecimento entre as demais instituições que são referências da guarda e comunicação da 

memória da sociedade e produtoras de informação. 

Em discussão sobre as diferenças de experiência gerada entre as visitas presenciais e 

virtuais, Dodebei (2016) apresenta em seu artigo uma discussão abordada por Odile Le Guern, 

que categoriza os papeis dos objetos de acordo com a experiência em que está disponível, de 

modo que em uma visita virtual, ele se torna um tipo, enquanto representante, e em uma visita 
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presencial assume a característica de uma ocorrência, tendo em vista a contextualização no 

seu ambiente de discurso. 

Contudo a autora reconhece que as visitas virtuais, que também podemos associar à 

disponibilização do objeto para o acesso remoto de outros usuários, incentivam de fato a 

criação de outras narrativas e projetos que envolvam aquelas obras ou aqueles temas, isto 

reforça a importância do compartilhamento dos objetos culturais com a comunidade de 

usuários para o intercâmbio de informações e fomento de trabalhos colaborativos entre as 

instituições culturais. 

A comunidade científica de pesquisa deu início ao tratamento e compartilhamento de 

dados de pesquisa, principalmente dados obtidos no decorrer da pesquisa e não publicados em 

seus resultados finais. A área já testemunha uma preocupação das agências financiadoras de 

projetos de pesquisas com relação aos avanços nas técnicas voltadas para o tratamento e 

preservação destes dados, como vemos em 

[...] as agências de fomento [...] começam a exigir que você tenha um 

plano de gestão de dados da pesquisa, porque eles investiram nisso, 

gastaram dinheiro nisso, querem que você trate esses dados [...], da 

mesma forma como você publica um artigo, você tem que publicar os 

dados [...] (SAYÃO, 2016c, p. 4-5). 

Para que estes propósitos sejam alcançados efetivamente é necessário que a curadoria 

destes dados seja estruturada a partir de tecnologias e infraestruturas adequadas, as 

instituições precisam investir também nestes recursos a fim de manter o acesso à memória 

institucional digital das mesmas. 

Em suma, a curadoria digital não se configura um fim nas instituições de pesquisa e de 

informação. Ela é um meio, um ambiente que deve se sustentar sistematicamente, “Ainda que 

seja um conceito em evolução, já está estabelecido que a curadoria digital envolve a gestão 

atuante e a preservação de recursos digitais durante todo o ciclo de vida [...]” (SALES, 

SAYÃO, 2012, p. 184).  

 

3.2.3 O reuso dos acervos digitais culturais: o caso da Europeana 

Neste cenário cultural diversas instituições já vem se consolidando enquanto 

referências no uso e promoção dos objetos digitais. É importante que os casos de sucesso 

sejam amplamente divulgados, por meio de publicações, dossiês ou que no próprio site da 

instituição haja apresentações e divulgações das ações, por exemplo, pois funcionam como 
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inspiração e modelo para o desenvolvimento de atividades similares em outros locais, 

auxiliando no entendimento da estrutura necessária para um trabalho deste gênero. 

As alternativas de reuso dos acervos digitais permitem aos objetos culturais estarem 

presentes em muitos outros campos de estudos científicos, e que movimentem outros tipos de 

mercado financeiro. Um dos principais ambientes de reuso que é discutido neste trabalho é a 

iniciativa da Europeana Collections, cujo objetivo é contribuir para uma “sociedade aberta, 

conhecedora e criativa” (EUROPEANA, 2018a).  

O projeto Europeana foi lançado em 2005, e foi aberto ao acesso público a partir de 

2008. Surgiu a partir de uma carta do presidente francês, Jacques Chirac, enviada à 

presidência da Comissão Europeia solicitando a criação de uma biblioteca virtual da Europa 

para “facilitar o acesso e a utilização do diversificado patrimônio cultural e científico da 

Europa” (WINER; ROCHA, 2012, p. 114). 

A plataforma é administrada pela Fundação Europeana, sediada na Holanda. Como 

apontam Winer e Rocha (2013), a articulação e integração das instituições culturais que 

participam da Europeana compõem a Rede Europeana, que atua através de quatro frentes de 

trabalho destinadas aos temas de compartilhamento cultural, expansão da lista de obras em 

domínio público, elaboração e fomento de interprojetos com os conteúdos gerados pelos 

usuários e pesquisadores da Rede e as associações de instituições públicas e privadas. 

 Atualmente, o catálogo de acervos da Europeana conta com 51.374.45137 itens, dentre 

obras de arte, artefatos, livros, vídeos e sons de vinte e sete Estado-Membros da União 

Europeia. As buscas podem ser realizadas através de diversas categorias, desde nomes, 

tipologias, localização, datas até frases e os conteúdos são disponibilizados em todos os 

idiomas dos países participantes. 

A Fundação Europeana articula grande parte das instituições culturais europeias que 

possuem seus acervos digitalizados para que os usuários e pesquisadores possam trabalhar 

estes materiais “para pesquisa, aprendizagem, criação de novas coisas” (KENNY, 2015). 

Desta forma, a iniciativa colabora também com o crescimento e o fomento da indústria 

criativa na Europa a partir dos recursos culturais digitais das instituições que integram o 

projeto, oriundas de diversos países.  

 As principais prioridades das atividades desenvolvidas pela Fundação são  

[...] tornar mais fácil e gratificante para as instituições do patrimônio cultural 

compartilhar coleções de alta qualidade com um público global. [...] escalar 

                                                 
37

 Informação fornecida pela plataforma Europeana, dados consultados em 15 de março de 2018. 
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com parceiros para alcançar os mercados e o público que mais se beneficiam 

do conteúdo do patrimônio cultural. E queremos que as pessoas se excitem 

sobre o patrimônio cultural, seja nos sites da Europeana ou em outros lugares 

(EUROPEANA, 2018b). 

A integração de todos estes materiais digitais provenientes de diversas instituições 

permite a promoção de trabalhos colaborativos tanto entre os equipamentos culturais quanto 

com os usuários da plataforma, além da interação destas coleções com as redes sociais, pois 

permitem o compartilhamento das pesquisas nas plataformas sociais. Disponibiliza também 

ferramentas padronizadas para o trabalho com os objetos e materiais culturais, publicações 

que auxiliam no gerenciamento de projetos relacionados com a Europeana, campanhas de 

promoção da missão a que se propõe a Europeana, dentre outros. 

Cada item apresentado na recuperação de informação da Europeana indica também o 

site da instituição de origem da peça, onde o usuário pode obter mais informações sobre a 

mesma. 

A Europeana incentiva em seu portal diferentes maneiras de uso e apropriação dos 

materiais disponibilizados por cada instituição. O site apresenta quatro grandes menus 

iniciais: o Europeana Collections, Europeana Pro, Europeana Labs e Europeana Research. 

 

Quadro 3 – Sites da Europeana38 

Área Propósito 

Europeana Collections 
Espaço para explorar as coleções presentes 

na plataforma. 

Europeana Pro 
Espaço para reunir as organizações em prol 

do compartilhamento e colaboração criativa. 

Europeana Labs 

Espaço para demonstrar casos de construção 

com coleções culturais com conjuntos 

temáticos e APIs39 gratuitas, encorajando o 

uso dos materiais disponíveis na plataforma. 

                                                 
38

 Para acessar os diversos sites do portal, ver <https://www.europeana.eu/portal/pt>. 
39

“API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou 

plataforma baseado na Web” (CANAL TECH, 2018). Uma API (Application Programming Interface) é criada e 

disponibilizada quando um sistema pretende que outros criadores de software gerem produtos relacionados a seu 

serviço. 
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Europeana Research 

Espaço para promover maior interação de 

pesquisadores com as instituições culturais, 

permitindo maior acesso às coleções ao redor 

da Europa. 

 

Conforme vemos no artigo de Winer e Rocha (2013), em 2010 foi criado o Comitê de 

Sábios para elaborar recomendações à Comissão Europeia. Dentre as recomendações estão: a 

garantia ao amplo acesso e utilização dos materiais digitais em domínio público, ressaltando a 

importância da digitalização deste material também com dinheiro de fundo público para 

acesso e reuso; a busca de meio para digitalizar e disponibilizar também os materiais 

protegidos por direitos; sustentabilidade dos materiais digitalizados, arquivando sempre uma 

cópia do material na Europeana; reforçar a Europeana como plataforma fundamental na 

referência da cultura europeia e garantir o financiamento para seus projetos de digitalização. 

A Europeana incentiva a submissão de projetos que sejam financiados por 

crowdfunding
40

, fazendo necessário que os proponentes apresentem também estratégias para 

alcance de público e sustentabilidade do projeto. Projetos com esta ampla possibilidade de 

participação social favorecem a legitimidade, novos públicos e patrocinadores, tendo em vista 

o envolvimento da sociedade em larga escala. 

Além da área destinada ao fomento de projetos envolvendo o material cultural da 

Europeana, a própria iniciativa disponibiliza também algumas ferramentas que integram seus 

acervos culturais. Um exemplo desta proposta é o livro de colorir – Europeana’s Colouring 

Book
41

 -, lançado em 2018 e cofinanciado pela União Europeia e disponível no site. O livro é 

uma maneira de permitir aos usuários que deem sua própria interpretação cromática a obras 

de arte de diversas instituições da Europa, promovendo uma relação dos indivíduos com 

aquelas obras. 

O interessante no reuso dos acervos digitais culturais não é somente a reutilização do 

material em si, naturalmente este é o princípio de tudo, mas também os reflexos sociais 

provenientes desse reuso, como as transformações no mercado cultural e a movimentação 

econômica por meio da indústria criativa. 

 

                                                 
40

 “[...] prática de arrecadar pequenas quantias de dinheiro de um grande número de indivíduos para financiar 

novos negócios, empreendimentos sociais, educacionais ou criativos” (POPOVA, 2017). 
41

 Para acesso e download do livro, ver <http://library.nyam.org/colorourcollections/wp-

content/uploads/sites/5/2018/02/Europeana_ColorOurCollections_2018.pdf?utm_source=Blog&utm_term=Colo

ringBook&utm_campaign=ColorOurCollections>. Acesso em: 16 mar. 2018. 
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3.2.4 As implicações do reuso dos acervos digitais culturais 

 Refletindo sobre os principais aspectos do reuso dos acervos digitais, este tema suscita 

questões que vem sendo recentemente mais exploradas dentro dos museus. O trabalho 

"Digital cultural collections in an age of reuse and remixes", das autoras Kristin Eschenfelder 

e Michelle Caswell (2010), ambas da Universidade de Winsconsin (EUA), aborda em quais 

circunstâncias as instituições culturais deveriam exercer controle sobre o uso não comercial 

de materiais culturais digitais. 

 O texto aponta que na década de 2000 houve um grande apelo por mais coleções 

abertas, ou seja, “uma coleção que não possui controle de acesso ou controle de uso” 

(ESCHENFELDER; CASWELL, 2010, p. 2). O controle do uso de obras que já estejam em 

domínio público, condição legal que atingem quando se há passado 70 (setenta) anos da data 

de falecimento de seu autor, contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao ano de 

morte, permitindo o uso irrestrito de suas obras, ou de obras que não tenham autorias 

identificadas, conhecidas como trabalhos órfãos, pode prejudicar a comunicação e divulgação 

destes objetos em uma época onde a produção cultural informal tem tido grande relevância e 

influência na formação e legitimidade de identidades culturais. 

O artigo inclui em sua pauta três aspectos básicos que demonstram a relação das 

instituições culturais com os acervos culturais digitais. Um deles é a vitrine virtual - virtual 

display case -, ou seja, a reprodução no meio virtual dos ambientes culturais com a intenção 

de prevenir seus conteúdos culturais de qualquer dano físico. Neste quesito, há alguns 

questionamentos referentes à exploração comercial como fonte de receita para as instituições 

culturais, ainda que algumas instituições sejam adeptas a este pensamento, isto ainda promove 

o exercício de controle sobre os materiais. 

O segundo diz respeito à abordagem de propriedade cultural – cultural property 

approach -. Este conceito, segundo Eschenfelder e Caswell (2010), promove a regulação ao 

acesso e o uso de materiais sensíveis culturalmente em função da proteção ao grupo que criou 

o material. Este controle auxilia, por exemplo, na manutenção de culturas de minoria ou 

marginalizadas. 

O terceiro é a abordagem de remix cultural – cultural remix approach -, que consiste 

nos processos de recombinação, justaposição, comparação, entre outros, onde as obras são 

trabalhadas em conjunto com outras, em outros ambientes, para diferentes finalidades. O 

compartilhamento aberto, ou seja, sem controle de acesso ou uso, de obras culturais sensíveis 
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pode prejudicar determinados grupos sociais ou até mesmo indivíduos em particular, caso o 

material contenha informações particulares. 

 Este trabalho é essencial para que sejam considerados pelas instituições culturais todos 

os aspectos que envolvem o compartilhamento de acervos culturais, desde a importância da 

disponibilização aos bens culturais até as consequências legais que isto pode acarretar. O 

compromisso com o fácil acesso e uso de obras em domínio público é essencial, mas também 

é fundamental que sejam buscados recursos para a digitalização de materiais que ainda 

estejam associados a direitos legais de terceiros.  

Quanto aos trabalhos órfãos, cada instituição trabalha a sua maneira, mas é 

interessante também que haja a divulgação e comunicação, inclusive como forma de 

campanha para identificação de qualquer informação adicional ao histórico da obra. 
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4 REDE WEB DE MUSEUS: O REUSO DAS COLEÇÕES DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Nesta seção apresentamos o projeto Rede de Museus, e que deu origem à base de 

dados dos museus do estado do Rio de Janeiro, o Sistema de Gerenciamento de Acervos 

Museológicos (SISGAM), desenvolvido em 2007 e 2008.  

Em seguida, é apresentada e discutida a Rede Web de Museus do Estado do Rio de 

Janeiro, que teve início em 2014 e permanece em constante desenvolvimento em parceria com 

as unidades museológicas que a compõem.  

O principal objetivo desta seção é demonstrar como a Rede Web de Museus e sua 

articulação, enquanto política pública para os museus do estado do Rio de Janeiro, aliada a 

outras iniciativas pode fortalecer e favorecer, técnica e culturalmente, as instituições que a 

integram.  

 

4.1 O Projeto Rede de Museus – 2007 / 2008 

Para que possamos compreender melhor a conjuntura da idealização do projeto da 

Rede Web de Museus e a maturação de sua ideia ao longo dos anos, passamos primeiro pelo 

histórico da informatização dos acervos das unidades museológicas da FUNARJ, em seguida, 

o surgimento e a consolidação do SISGAM, que é a ferramenta que une as atuais vinte e cinco 

instituições presentes na Rede Web. 

 

4.1.1 Histórico da informatização dos museus da FUNARJ 

O processo de automação dos acervos dos museus vinculados à SEC-RJ teve início 

ainda na década de 1990, quando o gerenciamento dos museus era concentrado na Diretoria 

de Museus (DIM) da FUNARJ, através da Coordenação de Documentação. 

 Nesta época, devido à contratação de consultoria especializada em sistemas de 

informação, “que optou por utilizar um software livre, o CDS/ISIS” (SMU/SEC-RJ, 2012, p. 

5). Este sistema é um software livre que pode ser modificado e adaptado de acordo com as 

características do acervo, desenvolvido pela Divisão de Informação e Informática da 

UNESCO.  

 O software CDS/ISIS foi desenvolvido em 1985, a partir de demandas de diversas 

instituições para “racionalizar suas atividades de processamento de informações usando 

tecnologias (e relativamente baratos) modernas” (UNESCO, 2017). Segundo a InfoISIS 
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(2004), empresa brasileira de prestação de serviços especializados no sistema CDS/ISISM, 

dentre outras funcionalidades, o sistema viabilizava a entrada de dados, a recuperação da 

informação, a geração de relatórios, o intercâmbio de dados e a busca integrada de diversos 

usuários. 

 Tendo em vista que o sistema CDS/ISIS permitia sua manipulação,como a 

adequação dos módulos de operação, em conformidade com a instituição em que seria 

utilizado, diversas versões deste software foram desenvolvidas. Esta facilidade contribuiu 

também para sua adoção em diferentes países, no Brasil, o órgão responsável pela distribuição 

deste sistema foi o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 

 Cinco anos depois o sistema foi revisado e modificado, em paralelo, foi elaborado o 

primeiro Manual de Entrada de Dados do sistema para uso dos técnicos dos museus. Mais 

tarde, conforme SEC-RJ (2012), foi adotada outra versão do sistema CD/ISIS, o MicroISIS 

for Windows (Winisis), este sistema era apto a receber imagens e, pela primeira vez, o acervo 

informatizado contava com registros imagéticos para identificação visual em suas fichas. 

 Esta necessidade da automatização dos registros sobre os itens dos acervos originou-se 

na dificuldade de gerenciamento, manutenção e atualização dos dados de cada objeto que 

enfrentavam os setores administrativos. Cada alteração, conferência de dado ou uma simples 

consulta às informações de um objeto precisava ser feita presencialmente no museu, através 

das fichas de papel, o que gerava empecilhos ao trabalho mais urgente e impedia o rápido 

fluxo de informações entre setores e unidades administrativas. 

Mesmo com estes pequenos avanços tecnológicos e com a união de esforços por parte 

das equipes dos museus em função da preservação das informações pertinentes às suas 

coleções, as unidades lidavam com problemas técnicos e operacionais que dificultavam o 

acesso ao sistema e a manutenção dos dados dos acervos, como problemas de acesso a 

internet ou no desempenho da internet do Estado.  

Como forma de contornar estes problemas locais nos museus, controlar e unificar os 

processos de atualização e edição dos dados inseridos no sistema, a Diretoria de Museus ficou 

responsável por estas atividades, concentrando na sua Coordenação de Documentação e 

Pesquisa as ações desenvolvidas na base de dados. 

  Atualmente, cada unidade é responsável por executar suas ações na base de dados 

SISGAM e orientar seus catalogadores. Cabe à Coordenação de Museologia, da SMU, 

coordenar e supervisionar as ações de acordo com as demandas de prioridades, gerenciar os 
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usuários do sistema, fornecer treinamento do uso do SISGAM para as equipes dos museus, 

cadastrar e desabilitar os usuários do sistema. 

 Também é responsabilidade da Coordenação de Museologia elaborar e propor projetos 

de manutenção, atualização e modernização do SISGAM, em conformidade com as 

necessidades técnicas e gerenciais dos museus. A administração da aplicação inclui este 

trabalho de melhorias através de projetos, sempre de acordo com os padrões e normas técnicas 

do campo, em similaridade com as preocupações técnicas e culturais de sistemas semelhantes 

em demais instituições e centros culturais e a submissão de projetos em editais ou a captação 

de recursos para patrocínio dos projetos. 

 

4.1.2 A Rede de Museus  

O projeto Rede de Museus foi desenvolvido no período de 2007 a 2008, pela SMU 

(SEC-RJ) e a FUNARJ, com o principal objetivo de integrar, via web, as unidades 

museológicas vinculadas a estas instituições. 

Por ocasião do projeto, a FUNARJ possuía um total de nove unidades museológicas: 

três no município de Niterói, quatro no município do Rio, uma em Cantagalo e outra em Barra 

de São João. No quadro abaixo vemos as informações atuais referentes à situação de cada 

unidade sob a responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Quadro 4 – Unidades museológicas vinculadas à SEC-RJ e FUNARJ42 

Item Unidade Município Situação  

1 

Casa da Marquesa de 

Santos / Museu da 

Moda Brasileira43 

Rio de Janeiro 
Fechada para visitação 

de público. 

2 
Casa de Casimiro de 

Abreu 
Barra de São João 

Aberta para visitação 

de público. 

Cedida à Prefeitura de 

Casimiro de Abreu 

desde 2010. 

3 
Casa de Cultura Laura 

Alvim 
Rio de Janeiro 

Aberta para visitação 

de público. 

                                                 
42

Dados referentes ao exercício de 2018. 
43

Antigo Museu do Primeiro Reinado. 
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4 
Casa de Euclides da 

Cunha 
Cantagalo 

Aberta para visitação 

de público de público. 

Cedida à Prefeitura de 

Cantagalo desde 2014. 

5 
Casa de Oliveira 

Vianna 
Niterói 

Aberta para visitação 

de público. 

6 
Gabinete de Leitura 

Guilherme Araujo 
Rio de Janeiro 

Aberta para visitação 

de público. 

7 
Museu Antonio 

Parreiras 
Niterói 

Fechada para visitação 

de público. 

8 
Museu Carmen 

Miranda 
Rio de Janeiro 

Fechada para visitação 

de público. 

9 

Museu de História e 

Artes do Estado do 

Rio de Janeiro / 

Museu do Ingá 

Niterói 
Aberta para visitação 

de público. 

10 Museu dos Teatros Rio de Janeiro 
Unidade administrativa 

extinta em 201244. 

11 

Museu Histórico da 

Cidade do Rio de 

Janeiro 

Rio de Janeiro 

Aberta para visitação 

de público. 

Cedida à Prefeitura do 

Rio de Janeiro desde 

1998. 

 

                                                 
44

Com relação ao patrimônio sob a guarda deste Museu, 444 Programas de Teatro de Revista foram remanejados 

para a Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, 122 Programas para o Teatro João Caetano, 551 

Programas para a Sala Cecília Meireles, e o restante, originalmente vindo da Fundação Theatro Municipal, foi 

transferido de volta para a mesma.  



 

79 

 

 Atualmente, estão vinculadas à SMU e FUNARJ cinco unidades museológicas: Casa 

de Oliveira Vianna, Casa da Marquesa de Santos, Museu Antonio Parreiras, Museu Carmen 

Miranda e o Museu do Ingá. A FUNARJ possui ainda mais duas unidades, a Casa de Cultura 

Laura Alvim e o Gabinete de Leitura Guilherme Araújo, que possuem suas atividades técnicas 

e agendas culturais gerenciadas pelas respectivas associações de amigos e são supervisionadas 

pela Superintendência de Artes
45

, da SEC-RJ. 

 Com patrocínio da Oi Futuro, através da Lei de Incentivo à Cultura, foi desenvolvido 

para os museus da FUNARJ o Projeto Rede de Museus, que além da união em uma 

plataforma on-line das suas instituições, visava 

ampliar, utilizando as facilidades da internet, o potencial cultural, artístico e 

educativo dos acervos dos museus, tornando os seus conteúdos 

informacionais acessíveis a um público mais amplo. Além disso, pretendeu 

otimizar o controle e a segurança das coleções dos museus (SEC-RJ, 2012, 

p. 7). 

Inicialmente, o site do Projeto Rede de Museus do estado do Rio de Janeiro 

disponibilizava um portal geral com os destaques das coleções de cada museu da FUNARJ, 

permitindo consultas às páginas individuais de cada unidade. Mais tarde, este portal foi 

retirado e substituído por uma página de acesso direto ao banco de dados para consulta e 

pesquisa do acervo.  

                                                 
45

 Esta supervisão é devida ao entendimento de que estes equipamentos possuem perfis distintos dos museus, 

assemelham-se a centros culturais, demandando, portanto, uma coordenação diferente e mais diversificada. 
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Figura 7: Portal original do Projeto Rede de Museus (SMU/SEC-RJ, 2011, slide 13). 

 Os principais benefícios proporcionados pelo Projeto Rede de Museus para os 

pesquisadores foram a possibilidade de consulta on-line aos acervos dos museus da FUNARJ 

por pesquisadores, produtoras e usuários web, com acesso a informações e imagens de 

qualidade independente dos limites de horário e acesso físico, e a realização de projetos 

educativos com recursos digitais. 

 

4.1.3 SISGAM: Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos  

O Projeto garantiu a criação de uma base de dados multimídia, o SISGAM
46

, para 

onde foram migrados os dados registrados no sistema utilizado anteriormente, permitindo 

ainda a inserção de imagens dos objetos. A base é um sistema de catalogação de acervos e 

também possui uma área de gerenciamento, onde são registradas as movimentações as quais 

os objetos são submetidos, como empréstimos e participações em exposições, por exemplo. 

O SISGAM foi o principal produto entregue no Projeto Rede de Museus e pode ser 

acessado pelo link <http://www.museusdoestado.rj.gov.br/sisgam/>. Modificou as rotinas de 

trabalhos dos técnicos dos museus e viabilizando um novo fluxo de informações entre as 

                                                 
46

A plataforma tecnológica foi concebida em banco de dados MySQL e linguagem PHP. 
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instituições, ou seja, o sistema “consiste em duas bases de dados diferentes, uma entra os 

dados do acervo que é a ficha base e outra é a aérea de transações, que é a movimentação que 

o acervo recebe durante sua vida formando um histórico” (MACHADO, 2016, p. 1).  

Além da integração on-line destes museus e da divulgação de seus acervos na web, o 

Sistema reforçou também a segurança dos dados de cada item das coleções dos museus. 

Como rotina do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de 

Janeiro (PRODERJ), que hospeda o servidor do SISGAM, são feitos backups diários dos 

dados armazenados no Sistema. 

O SISGAM segue uma padronização técnica em conformidade com o campo da 

Museologia. Normas e padrões internacionais são essenciais para o trabalho na base de dados 

a consolidação do Manual do Usuário e de Entrada de Dados, que normatizam como os dados 

devem ser estruturados e registrados nos campos de informação, “A boa recuperação requer 

uma boa inserção” (MACHADO, 2016, p. 4). 

Apenas em 2014, o SISGAM passou por sua primeira manutenção e revisão dos 

códigos de linguagem e tabelas do sistema. Nesta manutenção suas funcionalidades foram 

otimizadas para que fosse possível continuar atendendo às demandas dos museus, acervos e 

usuários. Foram criados novos campos, novos formatos de relatórios e nova área de transação, 

voltada para o detalhamento das ações de conservação e restauração e novo perfil de usuário 

restaurador. 

O Sistema de Gerenciamento possui duas formas de acesso. O acesso de usuários web 

permite a consulta aos objetos cadastrados e disponibilizados ao público comum sem cadastro 

prévio, com visualização limitada de campos em função da segurança das peças. O acesso 

restrito, destinada aos usuários cadastrados com senhas e acessos pré-definidos ao material 

disponível no Sistema. O SISGAM possui ainda diferentes perfis de usuários para acesso 

restrito de acordo com a unidade a qual o usuário cadastrado está subordinado, podendo ter 

acesso a mais de uma unidade com perfis de usuário iguais ou diferentes. 

No quadro abaixo, vemos os perfis de acesso que o SISGAM possui e as permissões 

internas. 
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Quadro 5 - Perfis de acesso restrito ao SISGAM47 

Usuário Permissões 

Administrador 

Além de possuir todas as permissões dos 

demais perfis, gerencia as funções, tabelas e 

os usuários de um museu; cadastra e desativa 

usuários no sistema. 

Catalogador 

Cadastra, atualiza ou edita as fichas 

catalográficas de cada item da unidade, o 

catalogador também pode gerar relatórios 

técnicos dos acervos. 

Gerenciador de entrada 

Responsável por revisar as ações dos 

catalogadores e, além de permissões 

semelhantes às do catalogador, pode liberar 

as fichas para consulta on-line e gerar 

relatórios administrativos. 

Pesquisador interno 

Acessa o modo restrito e consulta todas as 

fichas catalogadas no sistema, com restrição 

de campos de segurança e transações 

vinculadas às fichas. Este usuário é 

comumente destinado a curadores de 

exposições e produtoras, também pode ser 

atribuído a equipes de outras unidades que 

precisem consultar integralmente a base de 

dados de um determinado museu através de 

um cadastro e usuário com senha. 

                                                 
47

Fonte: "Manual do usuário e de entrada de dados" (SMU/SEC-RJ, 2012). 
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Pesquisador web/externo 

Usuário comum da web que pode consultar 

livremente o acervo liberado para a pesquisa 

on-line. 

Restaurador 

Acesso destinado aos funcionários do 

Laboratório de Conservação48 (LACON), 

este perfil é voltado para a inserção de dados 

somente na transação 

"Conservação/Restauração" atividades 

desenvolvidas pelo Laboratório, o perfil 

restringe ainda a visualização das transações 

de cada peça para apenas o "Estado de 

Conservação" mais atual de cada item. 

A ficha catalográfica do SISGAM surgiu a partir de um mapeamento de campos entre 

os campos existentes nas fichas catalográficas utilizadas até então pelas unidades vinculadas a 

DIM/FUNARJ, o ICOM e o Dublin Core Metadata Element Set
49

. A construção do SISGAM 

e seleção dos campos compõem a ficha foi baseada em normas e padrões estabelecidas em 

guias internacionais, como o Diretrizes internacionais de informação sobre objetos: 

categorias de informação do CIDOC
50

 (CIDOC; ICOM, 2014), e nacionalmente, como o 

Thesaurus para acervos museológicos (FERREZ; BIANCHINI, 1987a e 1987b). 

 É importante sinalizar que, ao cadastrar uma nova ficha no sistema, a sua 

disponibilização on-line não é automática, ela depende ainda da revisão do usuário 

gerenciador de entrada da unidade, responsável pela última avaliação e conferência dos dados 

registrados na ficha e da imagem do objeto, para então este usuário liberá-la para consulta do 

público web, garantindo o "controle de qualidade da catalogação" (SMU/SEC-RJ, 2012, p. 

16). Ou seja, a liberação das fichas para a internet é gradativa e opcional para as instituições e 

permite que as unidades trabalhem suas coleções inteiras para posterior disponibilização para 

                                                 
48

O LACON é subordinado à Superintendência de Museus e atende às demandas de todas as unidades vinculadas 

à FUNARJ e SMU, mas é sediado no Museu do Ingá, em Niterói. 
49

O Dublin Core é um padrão de quinze campos descritivos, segundo o DCMI (2013), e foi criado em 1995 por 

ocasião de uma oficina em Dublin, Ohio, Estados Unidos da América. 
50

O documento original foi publicado em junho de 1995, ver 

<http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Guidelines/CIDOCguidelines1995.pdf>. Acessado em: 13 mar. 

2018. 
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os demais usuários, também evita a divulgação indevida de objetos ou coleções que tenham 

restrição em função de direitos associados com outras entidades ou herdeiros do autor. 

 As figuras abaixo demonstram o layout de apresentação de uma ficha catalográfica do 

SISGAM após a busca, a primeira corresponde à primeira versão do Sistema e a segunda, à 

versão atual. 

 
Figura 8: Apresentação de busca da peça “Uma rua em Loêche Ville (Suíça)”, Museu Antonio Parreiras. 

 

Figura 9: Apresentação de busca da peça “Uma rua em Loêche Ville (Suíça)”, Museu Antonio Parreiras. 
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 Como podemos ver na figura 9, atualmente é exibido um resumo da ficha com 

informações principais de identificação e a imagem. Abaixo deste breve descritivo há a opção 

de "ver mais", para que então o usuário possa visualizar todas as informações a respeito da 

peça. Ao clicar na imagem em ícone no canto esquerdo da ficha, o usuário pode visualizá-la 

em um tamanho maior. 

 Além da divulgação na internet das coleções que encontram-se disponíveis para o 

usuário externo, o sistema permite também o gerenciamento técnico e administrativo dos 

acervos com áreas voltadas para o registro de transações e movimentações que envolvem as 

peças. Estas funções são acessadas somente pelas equipes técnicas dos museus cadastrados 

em suas respectivas unidades. 

 Atualmente, o SISGAM conta com cinco áreas de transações, são elas: estado de 

conservação; avaliações monetárias; conservação/restauração; empréstimos; participação em 

exposições; baixa de acervo; histórico de publicações. A seguir, conforme o quadro 4, um 

breve resumo das funcionalidade de cada área de transação no que diz respeito ao 

gerenciamentos dos objetos dos museus. 

Quadro 6 - Áreas de transação, Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos 

Área Finalidade Permissão 

Estado de conservação 
Registro de dados referentes à 

condição física do item 
Administrador, gerenciador de 

entrada, catalogador 

Avaliações monetárias 
Registro de dados referentes à 

valoração de mercado do bem 
Administrador, gerenciador de 

entrada, catalogador 

Conservação/restauração 

Registro de dados referentes às 

práticas de conservação e 

restauração aplicadas em um 

bem 

Administrador, restaurador 

Empréstimo 

Registro de dados referentes às 

movimentações dos bens 

envolvidos em empréstimos 

para outras instituições 

Administrador, gerenciador de 

entrada, catalogador 

Participação em exposições 
Registro de dados referentes às 

exposições das quais a peça 

participou 

Administrador, gerenciador de 

entrada, catalogador 
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Baixa de acervo 

Registro de dados referentes aos 

bens que foram alienados, por 

furto, roubo ou remanejamento, 

da relação patrimonial dos 

museus 

Administrador, gerenciador de 

entrada, catalogador 

Histórico de publicações 

Registro de dados referentes às 

publicações que abordaram 

determinada peça ou coleção da 

instituição 

Administrador, gerenciador de 

entrada, catalogador 

 

 As pesquisas no Sistema podem ser feitas de três maneiras: busca básica, busca 

avançada e busca em transações. Nas capturas de tela do SISGAM a seguir vemos o layout 

atual destas buscas. 

 
Figura 10: Busca básica no SISGAM. 

 A busca básica consiste numa busca por números ou palavras. Na busca por palavras, 

o sistema pesquisa em todos os campos preenchidos nas fichas catalográficas o termo digitado 

pelo usuário. Por não ser uma busca filtrada, ao digitar, por exemplo, o termo "pintura", o 

sistema recupera não somente os objetos de artes visuais "pintura", o Sistema pode retornar 

também uma louça que contenha uma pintura, desde que este termo esteja presente em sua 

ficha. Na busca por números, o Sistema funciona logicamente da mesma maneira. 

 As ferramentas "AND – para indicar que todas as palavras da busca devem estar 

presentes nas fichas / "OR – indica que a presença de pelo menos uma das palavras da busca é 

suficiente" (SMU/SEC-RJ, 2012, p. 12) auxiliam na exclusão ou inclusão de termo ou 

números na busca. 



 

87 

 

 A busca básica não permite ao usuário realizar uma consulta a todas as unidades do 

SISGAM que ele possa ter acesso, se for o caso. Neste módulo ele realiza pesquisas apenas 

em uma unidade por vez. 

 
Figura 11: Busca avançada no SISGAM. 

 Na busca avançada o usuário pode pesquisar diretamente em alguns campos da ficha 

catalográfica do SISGAM. É possível preencher ou selecionar mais de um campo de acordo 

com o propósito de cada pesquisa, desta forma, o Sistema aplica filtros na recuperação da 

informação. A pesquisa também pode ser feita em todas as unidades que o usuário tem acesso 

ao mesmo tempo 

 Para o bom funcionamento deste módulo de pesquisa é imprescindível que os usuários 

que catalogam no Sistema sigam as recomendações do Manual (SMU/SEC-RJ, 2012). Na 
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busca por campos é necessário que a informação esteja registrada no campo correto, caso 

contrário a sua recuperação é inviável, gerando maus resultados. 

 
Figura 12: Busca em transações no SISGAM. 

A busca em transações permite resultados a respeito das movimentações das peças, a 

partir dos tipos de transações que já vimos anteriormente. É possível pesquisar todas as 

transações ou apenas uma, assim como em todas as unidades ou apenas uma, e ainda, filtrar 

períodos determinados. 

 O SISGAM possibilita para os usuários internos a exportação de dados de uma 

pesquisa em formato Dublin Core ou Object ID51, um padrão internacional para descrição de 

objetos culturais lançado em 1997, criado por Jean Paul Getty Trust, "resultado de anos de 

pesquisa em colaboração com a comunidade do museu, agências internacionais de polícia e 

alfandegarias, comércio de arte, indústria de seguros e avaliadores de arte e antiguidades" 

(ICOM, 2018). 

 Outra funcionalidade é a geração de relatórios selecionando campos de acordo com a 

finalidade da busca. Os usuários também podem gerar relatórios modelos pré-determinados 

no menu de Relatórios do Sistema em diferentes formatos.  

                                                 
51

 Lista de controle da norma Object ID ver <http://archives.icom.museum/objectid/checklist/portuguese.pdf>. 

Acessado em: 17 mar. 2018. 
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Figura 13: Geração de relatório selecionando campos no SISGAM. 
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Figura 14: Relatórios modelo do SISGAM. 

Os benefícios e as novas facilidades, para os técnicos e gerenciadores dos acervos da 

FUNARJ, geradas a partir dos desdobramentos da implementação deste novo sistema foram 

essenciais para a manutenção e a segurança das informações a cerca de cada objeto. Esta 

ferramenta, através do rápido acesso e sem os impeditivos das barreiras físicas, permitiu ao 
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acervo ainda maior visibilidade e reconhecimento dos valores artísticos, históricos e sociais 

das obras sob a guarda do estado do Rio.  

Em 2016 foi iniciado um novo projeto, financiado pela FUNARJ, de manutenção, 

migração de dados de novas unidades para o Sistema, criação de novas funcionalidades e 

melhoras no SISGAM. Infelizmente, por falta de verba orçamentária, o projeto precisou ser 

interrompido no final do exercício de 2017, o contrato encontra-se atualmente suspenso e sem 

previsão de retorno.  

O segundo projeto de manutenção do SISGAM previa novas funcionalidades, como a 

criação de uma área voltada para o registro de dados referentes à previsão do período de 

domínio público dos autores, aos direitos de reprodução das obras e de uma base de dados 

para identificação e registro das informações técnicas a respeito dos acervos culturais digitais, 

por exemplo. Ferramentas fundamentais para a organização das informações sobre os direitos 

associados às obras dos museus, e do controle de qualidade e quantidade de seus acervos 

culturais digitais. Todas estas ações forneceriam um suporte essencial para a promoção do 

reuso das obras pertencentes às unidades museológicas não só da FUNARJ, mas também da 

Rede Web de Museus. 

Até que este projeto possa ser retomado e concluído, o Sistema funciona perfeitamente 

com os desenvolvimentos realizados na manutenção de 2014. Porém com algumas limitações 

de capacidade, o SISGAM não está apto a receber arquivos multimídias, por exemplo. 

Contudo, a Superintendência de Museus, através da Coordenação de Museologia, permanece 

em constate busca por novos patrocinadores que possam financiar este e outros projetos que 

envolvem o SISGAM. 

  

4.2 O projeto Rede Web de Museus 

 A Rede Web surgiu do projeto de interligação de diversas unidades museológicas 

sediadas no território do estado do Rio de Janeiro através de um portal comum on-line 

acessível de qualquer localidade com conexão à internet. Foi elaborada como um 

desdobramento das novas oportunidades oriundas a partir do Sistema de Gerenciamento de 

Acervos Museológicos. O desenvolvimento da web e das tecnologias atreladas a ela 

transformou não só a relação dos museus com suas coleções ou seus públicos, mas também as 

relações entre os próprios museus e outras instituições. 
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 Todo o sistema e os fluxos de comunicação no mundo se aceleraram e a troca de dados 

se intensificou. No caso dos museus, este cenário tornou possível que as pesquisas e as 

exposições realizadas em museus se dinamizassem de diversas maneiras, integrando seus 

temas e agregando umas as outras novas informações que fornecessem outro viés de 

abordagem mesmo dentro de temas co-relatos. 

 A Rede Web de Museus foi criada em 21 de maio de 2014, instituída por meio de 

Portaria nº 513 publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ), pela 

FUNARJ. Conforme consta na portaria, o objetivo da Rede é "[...] ampliar a disseminação dos 

acervos museológicos e a cooperação entre instituições nos campos do gerenciamento, 

documentação, pesquisa, educação, comunicação e integração dos acervos museológicos" 

(BRASIL, 2014, p. 47). Atualmente, o SISGAM e a Rede Web de Museus são acessados 

através do site dos museus do estado do Rio de Janeiro, no link 

<http://www.museusdoestado.rj.gov.br/>. 

 A portaria estabelece também os critérios para participação na Rede. É necessário que 

a instituição esteja com seu cadastro atualizado no Sistema Estadual de Museus (SIM), 

também gerenciado pela Superintendência de Museus, e seja sediada dentro dos limites 

geográficos do estado do Rio de Janeiro. Houve casos em que a Superintendência foi 

procurada por instituições que não estavam cadastradas no SIM, neste caso é solicitado à 

instituição que efetue o seu cadastro, importante para o levantamento e identificação das 

instituições museológicas existentes no estado e manutenção das informações sobre as 

mesmas. 

 Para a formalização das adesões foram delineadas duas maneiras, uma adesão 

colaborativa ou uma adesão plena, mas o instrumento jurídico é o mesmo para ambas. A 

adesão colaborativa é voltada para instituições que já possuam sistemas de catalogação, mas 

que ainda assim quisessem integrar a Rede e compartilhar seus acervos no SISGAM, desta 

forma, em geral, é selecionada uma coleção representativa do museu para ser trabalhada e 

disponibilizada na base de dados; a adesão plena é destinada às instituições que não trabalham 

com nenhum sistema de informação automatizado e desejam utilizar o SISGAM em sua 

totalidade. 

 A Rede Web possui hoje um total de 90.610 itens cadastrados na plataforma SISGAM, 

sendo 29% provenientes dos museus da FUNARJ e 71% das demais adesões à Rede. No 

quadro a seguir podemos ver quais instituições participam da Rede Web de Museus e 

mediante qual tipo de vínculo formalizaram sua participação. 
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Quadro 7 - Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro 

Item Instituição 
FUNARJ /  
SMU 

Adesão 

Colaborativa 
Adesão 

Plena 

1 
Casa da Marquesa de 

Santos 
X   

2 Casa de Casimiro de Abreu X   

3 Casa de Euclides da Cunha X   

4 Casa de Oliveira Vianna X   

5 
Gabinete de Leitura 

Guilherme Araújo 
X   

6 Museu Antonio Parreiras X   

7 Museu Carmen Miranda X   

8 Museu do Ingá X   

9 
Centro de Documentação do 

Theatro Municipal 
  X 

10 
Museu Bispo do Rosário de 

Arte Contemporânea 
  X 

11 
Museu das 

Telecomunicações / Oi 

Futuro 
  X 

12 
Museu Histórico da Cidade 

do Rio de Janeiro 
  X 
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13 Casa Stefan Zweig  X  

14 
Centro de Memória da 

Universidade Rural do Rio 

de Janeiro 
 X  

15 
Espaço Cultural Luciano 

Bastos 
 X  

16 Igreja Positivista do Brasil  X  

17 
Museu Casa de Benjamin 

Constant 
 X  

18 Museu Casa de Scliar  X  

19 
Museu de Etnologia Odé 

Gbomi 
 X  

20 Museu do Samba Carioca  X  

21 
Museu Internacional de 

Arte Naïf 
 X  

22 
Museu Janete Costa de Arte 

Popular 
 X  

23 
Museu Nacional da 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro 
 X  

24 
Museu Naval e 

Oceanográfico 
 X  

25 Museu Vivo do São Bento  X  
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 Apesar de um total de vinte e cinco
52

 instituições, ao acessarmos o SISGAM não 

encontramos todas estas unidades disponíveis para o acesso do usuário web. Isto se dá porque 

algumas instituições que possuem peças cadastradas no Sistema, ainda não disponibilizaram 

seus acervos para a consulta do usuário web, em função de finalização dos seus trabalhos de 

seleção de acervo para liberação on-line e/ou revisão dos dados inseridos na base de dados. 

Em outros casos, algumas das unidades relacionadas acima ainda não realizaram cadastro de 

peças no Sistema, por problemas operacionais ou técnicos. 

 A Rede possui uma página introdutória com um texto de apresentação do projeto e 

seus objetivos, indicando as ferramentas disponíveis para a padronização das normas de 

acervos de suas instituições, "dispõe de um conjunto de instrumentos normativos, 

metodológicos, tecnológicos e gerenciais e do portal unificado de consulta pública para 

disponibilizar aos seus colaboradores" (SMU/SEC-RJ, 2016). 

 Levando em consideração o comportamento da sociedade contemporânea, 

constantemente conectada aos fenômenos tecnológicos e comunicacionais, o trabalho em rede 

destas instituições permite que suas relações sejam desenvolvidas em consonância com as 

relações sociais. 

 As relações em redes também representam a sociedade contemporânea e auxiliam na 

compreensão das transformações culturais, pois a rede é um “elemento estruturante e 

dinamizador da circulação de fluxos comunicacionais e informacionais que acaba por atingir 

praticamente todas as áreas da sociedade e influencias suas práticas e modos de 

funcionamento” (MARTINS, SILVA, CARMO, 2018, p. 195). 

 O trabalho entre as instituições da Rede Web movimenta a troca não só de 

informações, como também de experiências. Este ambiente contribui para uma convergência 

dos procedimentos técnicos e administrativos dentro dos museus, com base nos casos de 

sucesso e nos entraves similares nas instituições culturais públicas ou privadas. 

 A Rede Web configura também como uma política pública para os museus do estado 

do Rio de Janeiro. Ela fomenta recursos necessários ao seu funcionamento, como a 

manutenção do software do sistema e de suas funcionalidades, a adoção dos padrões 

recomendados pela comunidade museológica, “ao fomentar estes recursos e torná-los 

                                                 
52

 Na página de apresentação da Rede Web consta a informação de 24 instituições presentes na Rede, porém este 

dado está desatualizado. 
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disponíveis aos museus do estado, a Rede se constitui num instrumento político para fomentar 

a ampliação do acesso a estes acervos, a oferta de serviços integrados e a presença na Web 

desses acervos” (MARCONDES; MACHADO; MADEIRA, 2016, p. 422). Todas as 

atualizações da sua plataforma tecnológica, por exemplo, são discutidas anteriormente em 

função da demanda oriunda da enorme diversificação de acervos que são cadastrados no 

SISGAM, e suas novas funcionalidades ficam disponíveis para todas as unidades da Rede 

Web. 

 Na figura 15 a seguir, vemos o ambiente proposto pela estrutura colaborativa da Rede 

Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Figura 15: O ambiente da Rede Web de Museus (SMU/SEC-RJ, 2015 slide 4).  

 O gráfico acima (figura 15) demonstra os possíveis resultados a partir do 

funcionamento integral da Rede com base nas inter-relações entre diversas instituições em um 

trabalho cooperativo. Através de um ambiente colaborativo de boas práticas, controlado por 

vocabulários, normas e padrões em diretrizes ou manuais técnicos e capacitação dos 

profissionais atuantes no campo, aplicados às bases de dado museológicas, com o apoio do 

tratamento técnico e o gerenciamento destes acervos e suas informações, configurados no 

trabalho realizado pelos técnicos no SISGAM, as instituições culturais podem garantir maior 

controle de qualidade em seus produtos e também gerar novos serviços integrados com seus 

acervos, como aulas e exposições virtuais, novas curadorias, por exemplo. 

 



 

97 

 

4.3 Digitalização e reuso dos objetos digitais na Rede Web de Museus  

 Dentre os instrumentos normativos que a Rede pode disponibilizar para os seus 

museus, destacamos três que se relacionam com o tratamento das imagens digitais dos seus 

objetos físicos, que configuram parte do acervo cultural digital das instituições, para serem 

trabalhados nesta dissertação.  

 Os documentos são o "Anexo VII - Padrões para digitalização de acervos", disponível 

no Manual do usuário e de entrada de dados, do SISGAM, "Anexo VIII - Digitalização: 

subsídios para o planejamento" e a Portaria Nº 580, de 05 de maio de 2016, publicada no 

Diário Oficial do Rio de Janeiro (DOERJ) no dia 10 de maio de 2016. Ambos foram criados 

inicialmente para atender necessidades dos museus da FUNARJ, mas são disponibilizados 

para todas as unidades da Rede, apesar destes documentos não se tornarem imperativos para 

as ações desenvolvidas nos demais museus, os formatos estabelecidos nos padrões de 

digitalização são obrigatórios na inserção de imagens dos acervos no SISGAM. 

 

4.3.1 Digitalização no Manual do usuário e de entrada de dados 

 O Manual de entrada de dados do Sistema de Gerenciamento de Acervos 

Museológicos conta com diversos documentos em anexo com orientações auxiliares de 

catalogação para categorias específicas de acervos, como fotografia e partituras, por exemplo, 

e outras normas técnicas. Dentre estes anexos encontram-se um documento que padroniza as 

especificações técnicas para digitalização de acervos e outro que apresenta os critérios 

necessários no planejamento da mesma.  

 Este padrão para digitalização surgiu em função da experiência com um projeto de 

catalogação, higienização, diagnósticos, fotografia e pesquisa das coleções do acervo 

museológico e o inventário do acervo documental, realizado em 2012/2013. A entrega dos 

produtos de fotografia trouxe para a pauta da Coordenação de Museologia discussões sobre os 

formatos e padrões apropriados para as imagens digitais a serem entregues pela empresa para 

a FUNARJ e SMU. 

 Ao final do projeto, decidiu-se pela elaboração de um documento que funcionaria 

como um guia para os próximos projetos de digitalização e fotografia dos objetos culturais 

dos museus da FUNARJ. O texto foi desenvolvido pelo Professor Drº. Luis Fernando Sayão, 

que então era consultor da base de dados e aborda as condições de captura e gerenciamento de 

imagens. 
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 As especificações deste documento podem ser aplicadas tanto em capturas realizadas 

com câmeras fotográficas quanto as capturas geradas por scanners. Estabelece os seguintes 

parâmetros a serem observados durante o planejamento destas ações:  

 Usos pretendidos – atuais e futuros – para as imagens; 

 Condições de manuseio e movimentação do objeto original; 

 Valor intrínseco do objeto original; 

 Definição do equipamento de captura (exemplo: scanners para 

livros raros)"; 

 Condições de captura (iluminação, composição, fundo, 

sinaléticas, etc.) (SAYÃO, 2014, p. 112). 

 Com relação aos processos e tapas de captura, foi elaborado um gráfico ilustrativo que 

exibe o fluxo de sequência de ações nas capturas, como vemos abaixo. 

 
Figura 16: Fluxo de captura das imagens (SAYÃO, 2014, p. 115). 

 Quanto ao controle das qualidades das imagens obtidas, é essencial que estejam em 

conformidade com as funções que irão desenvolver. Para o estabelecimento destes padrões 

Sayão conceitua as imagens MD, ou seja, o arquivo principal de cada objeto fotografado ou 

digitalizado, e as imagens geradas a partir dela, a matriz processada, para então a geração de 

outros formatos de acordo com o propósito da utilização, e as chamadas derivadas digitais 

para acesso, serviços e navegação, "[...] que estarão em formatos mais apropriados para a 

transmissão, acesso e visualização e para outros fins" (SAYÃO, 2014, p. 116). 
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 Na figura abaixo encontramos as especificações técnicas de todas as categorias de 

imagens geradas a partir das capturas, de acordo com suas respectivas funções. 

Quadro 8 - Especificações técnicas de imagens digitais 

MATRIZ DIGITAL 

 

Formato: TIFF 
Compressão: NÃO 
Cor: 24 bits, 
Modo de cor: RGB 
Resolução: 600 DPI 

MATRIZ PROCESSADA 

Formato: TIFF 
Compressão: 20:1 
Cor: 24 bits,  
Modo de cor: RGB 
Resolução: 600 DPI 

DERIVADA DE ACESSO/ 
DERIVADA DE SERVIÇO 

Formato: JPEG 
Compressão: 20:1 
Cor: 24 bits, RGB 
Resolução espacial: 1024 x 720 pixels 

DERIVADA DE NAVEGAÇÃO 
Gerada automaticamente pelo SISGAM em formato 

GIF 

Fonte: Anexo VII - Padrões para digitalização de acervos (SAYÃO, 2014, p. 120). 

 As imagens derivadas de acesso devem otimizar os processos de movimentação da 

imagem através da internet, como acesso, transmissão e download, possuem menos qualidade 

de resolução e é comprimida. Como são imagens para acesso na web, o ideal é que não 

tenham interferências externas ao objeto na imagem que possam desvirtuar sua visualização, 

como números de identificação ou danos físicos no objeto. 

 As imagens de serviço são comprimidas, mas com alta qualidade de resolução e "[...] 

cujo objetivo é documentar detalhes relevantes do objeto no contexto dos vários processos 

pelo qual ele passa, como restauração e avaliação" (SAYÃO, 2014, p. 117). Já as imagens de 

navegação são as imagens ícones de primeira visualização das fichas catalográficas. 

 Há também outra tabela com orientações para os formatos dos arquivos digitalizados 

de algumas categorias de acervos, baseada em recomendações do CONARQ, como vemos a 

seguir. 
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Quadro 9 - Tabela do CTDE/CONARQ 

 
TIPO DE DOCUMENTO 

 

MATRIZ DIGITAL CÓPIA DE SERVIÇO 

Recorte de jornal 
Cor 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 24 bits, RGB 
Resolução: 300 DPI 
Margem: 0, 2 cm 

Formato: JPEG 

Compressão: 20:1 

Cor: 24 bits, RGB 
Resolução: 300 DPI 

Margem: não 

Recorte de jornal 
Escala de cinza 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 8 bits, tons de cinza 
Resolução: 300 DPI 
Margem: 0,2 cm 

Formato: JPEG 

Compressão: 10:1 

Cor: 8 bits, tons de cinza 

Resolução: 300 DPI 

Margem: não 

Partitura musical 

(Multipáginas) 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 8 bits, tons de cinza 
Resolução: 300 DPI 
Margem: 0,2 cm 

PDF 

Roteiros  

(Multipágina) 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 8 bits, tons de cinza 
Resolução: 300 DPI 
Margem: 0,2 cm 

PDF 

Capas de disco 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 24 bits, RGB 
Resolução: 600 DPI 
Margem: 0, 2 cm 

Formato: JPEG 

Compressão: 20:1 

Cor: 24 bits, RGB 
Resolução: 300 DPI 

Margem: não 

Fotografias 

Cor 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 24 bits, RGB 
Resolução: 600 DPI 
Margem: 0, 2 cm 

Formato: JPEG 

Compressão: 20:1 

Cor: 24 bits, RGB 
Resolução: 300 DPI 

Margem: não 

Fotografia 
B & W 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 24 bits, tons de cinza 
Resolução: 600 DPI 
Margem: 0,2 cm 

Formato: JPEG 

Compressão: 10:1 

Cor: 8 bits, tons de cinza 

Resolução: 300 DPI 

Margem: não 

Documentos datilografados 

(Multipáginas) 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 8 bits, tons de cinza 
Resolução: 300 DPI 

PDF 

Documentos manuscritos 

com a presença de cor 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 24 bits, RGB 
Resolução: 300 DPI 

PDF 

Documentos manuscritos 

sem a presença de cor 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 24 bits, RGB 
Resolução: 300 DPI 

PDF 

Desenhos A3 
Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  

Formato: JPEG 

Compressão: 20:1 
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Cor: 24 bits, RGB 
Resolução: 600 DPI 
Margem: 0, 2 cm 

Cor: 24 bits, RGB 
Resolução: 300 DPI 

Margem: não 

Planta 
 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 8 bits, tons de cinza 
Resolução: 300 DPI 
Margem: 0,2 cm 

Formato: JPEG 

Compressão: 10:1 

Cor: 8 bits, tons de cinza 

Resolução: 300 DPI 

Margem: não 

Caderno de desenho 

Formato: TIFF 
Compressão: NÂO  
Cor: 24 bits, RGB 
Resolução: 600 DPI 

PDF 

Fonte: Anexo VII - Padrões para digitalização de acervos (SAYÃO, 2014, p. 121). 

 O "Anexo VIII - Digitalização: subsídios para o planejamento" (SMU/SEC-RJ, 2012), 

apresenta os aspectos que devem ser observados durante o planejamento. Os itens foram 

organizados na tabela abaixo com resumos de seus objetivos, a fim de melhor visualização e 

compreensão. 

Quadro 10 - Critérios para o planejamento de digitalização53 

Item Objetivo 

Uso pretendido e usuários das imagens 
Verificar a finalidade de uso das imagens a 

serem geradas e a quais usuários se destinam. 

Prioridades de digitalização 
Realizar levantamento e seleção das coleções 

que serão digitalizadas. 

                                                 
53

Dados retirados do "Anexo VIII - Digitalização: subsídios para o planejamento", do Manual do usuário e de 

entrada de dados (SMU/SEC-RJ, 2012, p 122-125). 
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Infraestrutura tecnológica 

Estrutura de tecnologia da informação na 

instituição que possa garantir a manutenção e 

o gerenciamento dos acervos digitais a longo 

prazo. 

Armazenamento 

Avaliar as mídias de armazenamento para 

cópias, manter padronização nos 

armazenamentos e considerar possível 

crescimento 

Copyright e segurança 

Conhecer as nuances da lei e obter as 

permissões necessárias para digitalização, 

disseminação e usos futuros das imagens; em 

casos de contratação de fotógrafo, obter 

todos os direitos possíveis de disseminação; 

manter as imagens disponíveis na web em 

baixa resolução para desencorajar usos 

inapropriados. 

Qualidade da imagem 

Capturar as imagens sempre na mais alta 

qualidade possível; as imagens devem ser 

consistentes em resolução, tamanho e 

profundidade de cor. 

Digitalização 

As imagens devem ser capturadas em uma 

única operação; não utilizar compressão para 

arquivos de preservação (MD). 

Fotografia 

As fotografias devem ser feitas em uma 

única operação; considerar iluminação, 

locação, condições do objeto e riscos da 

movimentação e exposição ao calor e luz. 
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Gestão das imagens 

Cada imagem deve ter um identificador 

único; manter impressa cópias das 

localizações das imagens; padronizar os 

metadados das imagens. 

Níveis de digitalização 

Definição das diferentes categorias de 

imagens (MD e derivadas) e dos formatos 

idéias para geração e utilização. 

Podemos ver que alguns dos parâmetros descritos no quadro acima e detalhados no 

Anexo VII do Manual, estão em consonância também com as recomendações do CONARQ 

(2010). Já alguns pontos, como a manutenção de imagens de acesso na web em baixa 

resolução pode suscitar questionamentos a respeito de imagens de obras em domínio público, 

conforme visto brevemente em Eschenfelder e Caswell (2010). 

 

4.3.2 A Portaria de Cessão de Imagem da FUNARJ 

 Na intenção da normatização dos trâmites de movimentação dos acervos das unidades 

museológicas vinculadas à FUNARJ, foi publicada no DOERJ em 2013 a primeira portaria da 

Fundação regulamentando os procedimentos de empréstimos de obras
54

. Posteriormente, em 

2016, publicou-se a portaria nº 580 de 05 de maio de 2016, que regulamenta a cessão de 

imagem dos acervos da FUNARJ. A Portaria nº 580 trata "[...] de orientações gerais sobre o 

requerimento e emissão de autorização de uso de imagem e de reprodução dos bens culturais e 

documentos que constituem o acervo das unidades museológicas da FUNARJ" (SMU/SEC-

RJ, 2017, p. 3). 

 Sem um dispositivo legal que regulamente estas ações, os museus carecem de um 

suporte jurídico para validar suas observações e exigências e ficam expostos nas negociações 

com as produtoras, por exemplo, como as condições para cessão e os acordos de contrapartida 

a serem oferecidas pelos requerentes da cessão. Esta portaria baseou-se em procedimentos que 

já eram seguidos pelas equipes dos museus da FUNARJ. 

                                                 
54

 Portaria FUNARJ Nº 497 de 07 de novembro de 2013. 
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 As solicitações de uso e reprodução de imagens de acervos, ou mesmo do prédio do 

museu, podem ser requeridas por pessoas físicas ou jurídicas, para cada uma há uma 

documentação que é exigida para formalização da solicitação junto ao museu. As solicitações 

de pessoa física consistem em pesquisadores que possuam vínculo acadêmico com 

instituições, as solicitações jurídicas são geralmente produtoras e demais instituições 

culturais, que requerem a permissão de uso da imagem de uma obra para complementação de 

eventos ou publicações em geral.  

 Quando o requerente entra em contato com o museu, algumas questões devem ser 

verificadas antes do encaminhamento dos requerimentos preenchidos e da documentação 

pertinente ao processo. Os museus possuem emails padronizados para serem enviados aos 

solicitantes com a explicação de um passo a passo a ser seguido até a assinatura do Termo de 

Autorização de Uso e Reprodução de Imagem por Terceiros e o pagamento da taxa, quando 

for o caso, sempre após a autorização do pedido de requerimento. Nas figuras abaixo vemos 

as tabelas de valores referentes a publicações e filmagens nas dependências dos museus. 

 

Figura 17: Tabela de valores de cessão de imagem dos acervos da FUNARJ para publicações. 
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Figura 18: Tabela de valores de cessão de imagem dos acervos da FUNARJ para filmagens ou sessões 

fotográficas para fins comerciais. 

 Na ocasião em que o museu não possua imagem em alta resolução do objeto do 

requerimento, o solicitante pode realizar o registro da imagem e a mesma se torna a 

contrapartida no processo. Em geral, as contrapartidas de cessão de imagem consistem na 

doação de uma parcela do material do produzido com a(s) imagem(ns), nos casos de produção 

acadêmica é doada uma cópia do produto final. 

 Analisando os padrões estabelecidos pela Portaria da FUNARJ, percebe-se que há um 

controle total quanto ao uso das imagens dos acervos. Tendo em vista que não há menção a 

casos em que não sejam necessários os trâmites descritos no documento, deduz-se que mesmo 

as obras que possam estar em domínio público tenham seu acesso e uso rigorosamente 

controlados, inclusive mediante pagamento de taxas em casos pré-determinados. 

 Atualmente a equipe da Coordenação de Museologia vem realizando o levantamento e 

padronização de todas as informações dos autores que estejam presentes em suas coleções. A 

partir desta ação, será possível ter a real precisão de todos os artistas que já estão em domínio 

público, que consiste em setenta anos completos contados a partir do primeiro dia do ano 
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seguinte a sua morte. A prioridade é que estes dados permitam a revisão da Portaria, de modo 

que torne menos burocrático o acesso a permissão de uso ou reprodução das imagens das 

obras em domínio público. 

 

4.4 A projeção da articulação da Rede Web de Museus 

Desde sua criação, em 2014, um dos grandes objetivos da Rede Web é se tornar uma 

entidade jurídica, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) próprio e independente 

da FUNARJ ou da SMU/SEC-RJ. Isto garantiria a desenvoltura da Rede alheia aos trâmites 

burocráticos destas instituições e viabilizaria sua própria estruturação de ações, planejamentos 

e captação de recursos. 

 Em função da atual crise política e econômica que assola o estado do Rio de Janeiro, 

coincidentemente também desde 2014, alguns destes objetivos ainda não puderam ser postos 

em prática por verbas orçamentárias reduzidas no Governo do Estado. O trabalho 

desenvolvido pela Rede é planejado e executado pela Superintendência de Museus, através da 

equipe da Coordenação de Museologia e colaboradores, em parceria com a FUNARJ e demais 

instituições que participam da Rede. 

 Para que o objetivo geral da Rede, de ampliação da presença dos museus do Rio de 

Janeiro na web, gerando maior alcance de público e novas audiências para seus acervos, e a 

valorização deste patrimônio cultural, é necessário ainda que sejam efetivadas algumas 

recomendações da própria portaria que instituiu a Rede Web de Museus. A  

[...] criação da comissão integrada por representantes dos museus 

pertencentes à estrutura da FUNARJ, designados em ato próprio da 

Presidência, sendo admitidos membros externos indicados em ato da 

Secretaria de Estado de Cultura (BRASIL, 2014, p, 47), 

por exemplo, é uma das ações que atuaria na manutenção dos encontros regulares dos 

membros da Rede, coordenando a promoção da troca de experiências e cooperação técnica, 

desenvolvimento e atualização de normas e padrões entre os museus.  

 A estruturação desta comunidade de instituições para fóruns de discussão que possam 

abordar, além dos temas técnicos pertinentes, os assuntos que são debatidos atualmente na 

área da museologia em paralelo às tendências tecnológicas e culturais. A consolidação do 

ambiente colaborativo que a Rede propõe sustentar pode fazer com que esta iniciativa defina 

políticas públicas de promoção de maior acesso e reuso do patrimônio que está sob a guarda 

de cada uma, tornando estas coleções mais sociais, reconhecidas e expandindo suas 
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capacidades de comunicação, além do enriquecimento cultural de cada objeto e das culturas 

que representam. 

 A partir da análise feita nesta pesquisa, o quadro 11 foi elaborado com três áreas 

principais relacionadas aos trabalhos com acervos culturais e um breve descritivo dos 

benefícios que a consolidação da Rede Web de Museus e as propostas de seu ambiente 

colaborativo podem oferecer. 

Quadro 11 - O que a Rede Web de Museus pode oferecer  

Gestão de acervos Educativos Tecnologia 

Registro on-line dos acervos de 

cada instituição, ampliando o 

acesso e a disseminação do 

conhecimento. 

Oficinas de capacitação das 

equipes técnicas para 

otimização do uso da 

ferramenta SISGAM. 

Aperfeiçoamento e 

desenvolvimento da plataforma 

SISGAM para o registro e 

gestão de acervos. 

Formação de banco de dados 
integrando acervos oriundos de 

diversas instituições do estado 

do Rio de Janeiro. 

Elaboração de manuais e 

outros materiais de referência 

que contribuam com a 

consistência interna da Rede 

Web. 

Portal unificado da Rede Web 

com páginas individuais para 

cada instituição integrante. 

Formação de banco de 

imagens dos acervos culturais 

do estado do Rio de Janeiro. 

Promoção de cursos de boas 

práticas em museus com 

acervos. 

Renderização das ferramentas 

para apresentação dos 

representantes digitais via web, 

por meio de layouts e diversos 

dispositivos. 

Definição de políticas para 

acervos como admissão, 

integração, movimentações, 

copyright, acesso e alienação. 

Convênios de cooperação 

técnica com instituições de 

ensino e de pesquisa. 

Aplicativos para a geração de 

serviços a partir dos acervos 

integrados. 

Definição de padrões para 

trabalhos de digitalização e 

controle de vocabulários, por 

exemplo. 

Parcerias com outras 

instituições para o 

desenvolvimento de projetos 

acadêmicos. 

Desenvolvimento de sistema de 

gestão e preservação de 

imagens dos acervos dos 

museus da Rede Web. 

Promoção de fóruns de 

discussão entre as instituições, 

viabilizando a troca de 

experiências. 

  

Preservação digital dos 

acervos culturais digitais e 

demais materiais e documentos 

digitais. 
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Cooperação e 

interoperabilidade com 

iniciativas de outros projetos e 

países. 

  

 Com base no novo cenário proporcionado pela Rede, é possível ainda ampliar a gama 

de serviços, com maior interação dos usuários das ferramentas tecnológicas culturais e dos 

púbicos dos museus, ofertados às comunidades de usuários técnicos ou de pesquisadores, 

como visualizamos no quadro 12 a seguir. 

Quadro 12 - Novos serviços que a Rede Web de Museus pode oferecer 

Item Descrição 

Curadoria digital 
Instituir uma política de curadoria digital para os 

acervos culturais digitais dos museus da Rede. 

Ações educativas virtuais 
Elaboração de catálogos temáticos que fiquem 

disponíveis para os usuários na plataforma da 

Rede. 

Aulas virtuais 
Elaboração de pacotes multimídia que fiquem 

disponíveis para utilização em aulas virtuais. 

Criação de coleções de usuários 

Permitir que cada usuário crie sua própria 

coleção, com seus objetos favoritos, a partir dos 

acervos disponíveis na plataforma tecnológica 

SISGAM e compartilhar com seus amigos em 

outras redes sociais. 

Exposições virtuais 

Criar versões virtuais das exposições que são 

realizadas nos museus, ampliando seus acessos, 

ou mesmo criar exposições exclusivamente 

virtuais, valorizando diversas temáticas e objetos 

ao mesmo tempo. 

Fomento ao reuso  

Criar alternativas para facilitar o acesso aos 

acervos culturais digitais da Rede e incentivar a 

criatividade dos usuários através do reuso destes 

acervos. 

Cursos avançados 

Promover, a partir das experiências 

desenvolvidas e adquiridas no âmbito da Rede, 

cursos avançados para pesquisadores, estudantes 

e profissionais que atuam em instituições 

culturais.  

Ao mesmo tempo em que cada serviço desempenha seu propósito de criação, esta 

realidade proporciona o reuso destes objetos em outros ambientes, com outras finalidades e, 

por consequência, a divulgação e comunicação dos acervos de cada instituição, fazendo com 

que seus trabalhos sejam conhecidos e reconhecidos. Estes novos serviços que podem ser 

gerados estimulam maior colaboração não só entre as instituições culturais, mas 
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principalmente entre as comunidades e os acervos, contribuindo com uma educação 

patrimonial, consolidando as identidades culturais e enriquecendo os acervos dos museus a 

partir da união de esforços em prol da cultura. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Traçando um paralelo sobre os assuntos que foram debatidos nesta dissertação, 

iniciamos a discussão recuperando os conceitos básicos do campo de estudo da Museologia 

através das transformações sociais que ocorreram ao longo do tempo. Assim como os 

conceitos se modificaram, também as formas, fluxos e meios de comunicação.  

 Com o avanço das tecnologias digitais, e os objetos físicos ganharam novas versões 

para o meio virtual, através dos processos de digitalização e da captura de imagens com 

câmeras fotográficas digitais. Estes arquivos poderiam exercer diversas funcionalidades, tanto 

para auxiliar os processos de gerenciamento dos acervos físicos quanto para representarem os 

museus em recursos de divulgação e comunicação dos acervos nas instituições culturais. 

 A partir disto, observamos também a transformação que se deu na produção e 

preservação da memória de nossa sociedade contemporânea, imersa nos recursos tecnológicos 

digitais. Novos processos de criação e recriação de objetos e histórias, a partir dos objetos 

digitais culturais selecionados e tecnicamente tratados nos museus ou demais instituições 

culturais, permitindo novos meios de interação e interpretação do patrimônio cultural. 

 Os museus e demais equipamentos culturais se encontraram frente a abordagem de 

novos tipos de objetos e coleções, os acervos culturais digitais. Estes novos formatos de 

coleções necessitam também de diferentes meios de preservação e armazenamento, tão logo 

os museus precisaram considerar em seus planejamentos a preservação de materiais tão 

importantes quanto seus objetos físicos, mas que para serem sequer acessados precisam de um 

conjunto de aparatos tecnológicos, e possuem ainda uma espécie de prazo de validade, 

provocado pela obsolescência tecnológica, a medida que as tecnologias de seus softwares e 

hardwares são modificadas. 

 A Museologia, um campo naturalmente interdisciplinar, mais uma vez recorre a outras 

ciências para tentar solucionar as questões estruturais e tecnológicas que se colocam para as 

equipes técnicas dos museus. Como preservar e garantir o acesso a estes acervos digitais?  

 Diferente do que nós museólogos estamos habituados com relação às ações de 

preservação e conservação dos objetos físicos dos museus, onde são evitados todo tipo de 

alteração em sua estrutura física e química, os objetos digitais exigem que, para se manterem 

acessíveis e capazes de transmitir o conteúdo armazenado em si, sejam feitas modificações ou 

adaptações em suas estruturas lógicas. Isto significa que os objetos digitais precisam, por 

exemplo, poder ser migrados para novas mídias de armazenamento ou ter seus formatos 
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atualizados de acordo com o ambiente tecnológico necessário para sua decodificação e 

interpretação.  

 Foi constatado que, assim como os objetos físicos do patrimônio dos museus, os 

acervos culturais digitais também precisam ser gerenciados e tratados tecnicamente. Estas 

ações devem estar sempre associadas entre si, normatizadas e padronizadas, a fim de garantir 

a manutenção destes materiais, assegurando que permaneçam acessíveis e com plenas 

possibilidades de transmissão dos seus dados, além de estarem em consonância com a missão 

institucional de cada museu. 

 Para que esta manutenção seja viabilizada, é imprescindível um planejamento 

minucioso dos projetos de digitalização, de preservação digital e da seleção dos 

procedimentos de gerenciamento dos materiais durante o ciclo da curadoria digital. As 

diversas categorias de metadados devem estar incluídas no planejamento, a fim de 

documentar o máximo possível de informações sobre o ambiente tecnológico do objeto, a 

descrição das informações contidas nele e os dados necessários para a preservação digital. 

Desta maneira, os metadados contribuem para a construção, estruturação e o registro da 

memória da web, que não se preserva por si só. 

 A intenção da curadoria digital se desenvolveu a partir de uma preocupação com os 

dados de pesquisas científicas que eram gerados durante seus processos, mas não 

necessariamente iriam compor os produtos finais da mesma. O interessante é que estes dados 

possam ser reaproveitados em outras pesquisas, possivelmente de outras instituições, e para 

isto precisam ter tratados e gerenciados. 

 Desta forma, esta lógica foi apropriada para as instituições culturais, de modo que 

também os objetos culturais devem poder ser relacionados com outros objetos, de diferentes 

ambientes, para ser recombinado com novos dados, que em conjunto podem criar um novo 

material ou serviço informacional. 

 Retomando as preocupações iniciais desta dissertação, a intenção era constatar se a 

Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro, enquanto ferramenta de política pública 

para os museus do Rio, poderia oferecer um ambiente colaborativo de compartilhamento e 

criação de normas e padrões técnicos para fomentar o reuso dos acervos culturais digitais de 

suas instituições.  

 Foi recuperado o histórico de informatização dos acervos da FUNARJ, com início na 

década de 1990, e a implementação do seu banco de dados, o Sistema de Gerenciamento de 

Acervos Museológicos, a atual plataforma tecnológica da Rede que une em um mesmo portal 
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todas as instituições integrantes. Apresentamos também o Projeto da Rede Web de Museus e 

sua atual conjuntura, como o trabalho com os demais museus se desenvolve e de quais formas 

contribui para a ampliação do acesso e divulgação dos acervos da Rede. 

 Verificamos que a Rede já possui três documentos que dão início ao controle e 

normatização das práticas de uso e reprodução da imagem dos acervos ou dos prédios dos 

museus. Apesar de alguns aspectos que precisam ser implementados, revistos ou alterados em 

consonância com as tendências do estabelecimento de mais coleções abertas e de menos 

controle ao acesso e reuso dos acervos culturais, com mais procedimentos que dispensem o 

requerimento formal de uso, a Rede demonstra boa iniciativa no controle dos recursos para 

reutilização dos acervos digitais e organização nas suas normativas, garantindo que não haja 

uso inapropriado ou que não sejam fornecidos os devidos créditos da imagem à sua 

instituição. 

 Desta forma, consideramos que o objetivo geral desta dissertação foi alcançado, 

demonstrando que o ambiente de trabalho colaborativo e de troca e compartilhamento de 

experiências, criado pela Rede Web, pode contribuir para a consolidação de um movimento de 

fomento do reuso e apropriação cultural dos seus acervos digitais e a dinamização da oferta de 

serviços informacionais integrados nos museus do estado do Rio. 

 O desenvolvimento da Rede Web como pessoa jurídica, a configuração de sua 

comissão de gerenciamento e os novos serviços gerados a partir dos acervos culturais digitais 

da Rede Web, viabilizando ações educacionais com estes acervos, divulgação e alcance de 

novos públicos, maior interação dos acervos com a sociedade, incentivando o mercado da 

indústria criativa e permitindo a recontextualização de seus objetos são alguns dos 

desdobramentos possíveis desta pesquisa. 

 O estreitamento das relações entre a sociedade e os acervos culturais é a principal 

missão de qualquer instituição cultural, para isto, é necessário que os museus garantam este 

acesso e mantenham disponíveis para os usuários suas coleções, fomentando a apropriação e o 

reuso dos objetos pelos usuários. Permitir que as pessoas submetam projetos aos museus de 

suas comunidades ou que interajam em projetos colaborativos para o levantamento e 

identificação de novas informações em seus objetos, faz com que os indivíduos se sintam 

parte integrante do patrimônio dos museus e se reconheçam nas atividades propostas pela 

instituição. 

 É primordial que as instituições culturais continuem trabalhando nas normativas e 

padronização de metodologias para o reuso dos acervos culturais, incentivem suas 
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comunidades a utilizar este material, criando novos objetos e enriquecendo o valor intrínseco 

do patrimônio dos museus.  
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