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RESUMO

Cada vez mais se torna mais importante para institutos/empresas organizar suas informações.
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de cadastro e pesquisa de itens
museológicos para o Núcleo de Memória da Museologia no Brasil (NUMMUS). O sistema
foi desenvolvido utilizando o sistema de código aberto Collective Access. O objetivo foi
modificar o Collective Access de modo a criar uma aplicação web que facilitasse e
modernizasse o cadastro e a pesquisa de informações dos itens do catálogo do NUMMUS.

Palavras-chave: Sistemas de informação, Catalogação, Gerenciamento, Acervo, Inventário.

ABSTRACT

As time passes, it becomes increasingly important for institutions to organize their
information. This research project shows the development of a system to register and search
for museum items for the use of Núcleo de Memória da Museologia no Brasil (NUMMUS).
The system was developed by using the open source system Collective Access. The goal of
this project was to create a web application that made registering and locating information on
the NUMMUS catalogue easier and more modern.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Motivação
O Núcleo de Memória da Museologia no Brasil (NUMMUS), do Centro de Ciências
Humanas e Sociais – CCH da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é um núcleo
de pesquisas, estudos e desenvolvimentos de projetos voltados para as áreas de Museologia, do
Patrimônio, da Preservação e da Memória. O NUMMUS possui um acervo bastante diversificado
em relação à quantidade de categorias técnicas e materiais, sendo alguns de seus itens
documentos, correspondências, textos originais, fotografias, gravuras, desenhos, pinturas. O
núcleo possui em torno de quinze mil itens distribuídos em mais de sessenta coleções
(NUMMUS, 2005).

Atualmente, há necessidade de se melhorar o processo de catalogação do acervo do
NUMMUS. Para gerar essa melhoria foi proposto o projeto de pesquisa Sistema de
Gerenciamento de Acervo Digital. O projeto de pesquisa tem como objetivos desenvolver
uma aplicação web orientada à usabilidade e acessibilidade do sistema e agregar novas
tecnologias de modo que o processo de catalogação e consulta no catálogo seja simplificado.
1.2. Objetivos
Para se atender aos objetivos do projeto de pesquisa, o presente trabalho tem como
objetivos principais:


Estudar sistemas relacionados a área de museologia e gerenciamento de
acervos digitais;



Estudar os requisitos necessários para o desenvolvimento do sistema;



Definir as tecnologias utilizadas;



Implementar um protótipo do sistema.

1.3. Organização do texto
O presente trabalho está estruturado em capítulos e, além desta introdução, seu
desenvolvimento ocorrerá da seguinte maneira:


Capítulo 2: Relaciona os conhecimentos necessários para o projeto;



Capítulo 3: Análise dos requisitos;



Capítulo 4: Apresenta as tecnologias utilizadas e o desenvolvimento do sistema;



Capítulo 5: Conclusão – Reúne as considerações finais e sugere possibilidades de
aprofundamento posterior.

2. Fundamentação Teórica

Para o estudo e a elaboração de um sistema de cadastro e pesquisa de acervos é
necessário compreender como ocorre o tratamento de informações documentárias em museus.
Para atingir este objetivo, este capítulo apresenta, na Subseção 2.1, um breve histórico do
desenvolvimento do tratamento de informações documentárias e objetos etnográficos. Nas
duas subseções seguintes, são apresentadas nesta ordem: um exemplo de metodologia de
inventário para museus e o padrão internacional SPECTRUM de gestão de museus.
2.1. Tratamento de Informações
documentárias
O tratamento de informações e documentação de museus, apesar de ser uma atividade
que se inicia junto da criação do museu, historicamente, por muito tempo foi relegada a
segundo plano quando comparada com outras atividades das instituições (CERAVOLO,
TALAMO, 2000). Por exemplo, no inicio do século XX, o foco da criação de documentação
era voltado para o controle da posse do objeto, como salvaguarda contra roubos. Com o a
necessidade de troca e empréstimos de objetos, começaram a surgir as primeiras propostas
para a normatização dos catálogos. Apesar de as propostas de normatização, “sistemas de
documentação” só terem começado a ser difundidos nos anos 80 (CERAVOLO, TALAMO,
2000). Nos anos 80, a documentação passa a ter maior significância dentro dos museus, seja
como ferramenta administrativa ou elemento de apoio para a pesquisa científica. Ao mesmo
tempo em que a documentação passa a receber mais atenção, as coleções se tornam pontos
centrais para a documentação e tratamento de informações, sendo um grande fator de
diferenciação entre museus, bibliotecas e arquivos (CERAVOLO, TALAMO, 2000). No
início dos anos 90, a ênfase do processo de documentação se volta para o controle de
vocabulário e de ontologias descritivas especializadas, sendo que essa preocupação está
vinculada a necessidade de operacionalizar a informação das coleções. A tecnologia passou a

permitir uma maior padronização e integração de vocabulários na área de museus
(CERAVOLO, TALAMO, 2000).
Segundo Buckland (1991), um dos pontos centrais para a documentação no âmbito da
museologia é a definição de informação. A definição do termo “informação” diverge
conforme o contexto em que é utilizado. Buckland (1991) enumera três significados para o
termo “informação”: “Informação como processo”, “informação como conhecimento” e
“informação como coisa”. A informação como coisa é um conceito que pode ser atribuído a
objetos e dados ou a documentos. Independente do sistema de armazenamento e recuperação,
a informação como coisa é necessária. A Informação como processo é referente ao ato de
comunicar qualquer conhecimento inédito a outra pessoa. Já a informação como
conhecimento se refere a um fato, assunto ou evento novo.
Buckland (1991) ainda chama atenção para o fato de a informação necessitar de
alguma forma de representação física para que possa ser transmitida ou comunicada. As
limitações da linguagem humana são um fator determinante para a necessidade de se utilizar o
conceito de informação como coisa. Buckland (1991) também afirma que com a expansão da
informação tecnológica, a linguagem também deve evoluir a fim de acompanhar novas
práticas. Buckland (1991) aponta que a prática de associar comunicação a bases de dados e a
livros aumenta a confusão entre significantes e significados. Há interesses práticos e teóricos
no âmbito de sistemas da informação em pensar a informação como coisa que pode ser
armazenada. Buckland (1991) afirma que informação como coisa é importante para sistemas
de informação porque é com esse conceito de informação que essa área da ciência trabalha.

2.2. Proposta de metodologia de inventário para sistemas de documentação museológica
Segundo Helena Dodd Ferrez (CÂNDIDO, 2016 apud FERREZ. Documentação
museológica: teoria para uma boa prática, p. 65), em linhas gerais, é possível definir um
sistema eficiente de documentação de coleções museológicas esquematizado em três tópicos:
objetivos, função e componentes. Em relação aos objetivos, o sistema deve conservar os itens
da coleção, maximizar o acesso aos itens e o uso das informações contidas nos itens. Quanto à
função do sistema, ele deve estabelecer contatos entre as fontes de informações e os usuários.
Por fim, um sistema de informações para museologia deve possuir os seguintes componentes:
entrada,

seleção/aquisição,

organização/controle,

armazenagem/localização,

classificação/catalogação. A conservação de itens, apesar de ser um componente necessário
para um sistema de informação de museologia, está fora do escopo deste trabalho.
Para garantir que o funcionário museológico seja capaz de cumprir suas funções de
modo adequado, especialistas propõem algumas medidas de natureza técnica essenciais para a
eficácia da documentação (CÂNDIDO, 2016), sendo elas: clareza e exatidão no registro dos
dados sobre os objetos; definição dos campos de informação integrantes da base de dados do
sistema; obediência a normas e procedimentos pré-definidos, os quais devem estar
consolidados em manuais específicos; controle de terminologia por meio de vocabulários
controlados; elaboração de instrumentos de pesquisa diversos, visando identificar, classificar,
descrever e localizar os objetos dentro do sistema; e previsão de medidas de segurança com
relação à manutenção do sistema. Ao mesmo tempo em que essas técnicas devem ser
adotadas, elas são flexíveis o suficiente para permitir que uma linguagem própria seja
desenvolvida de modo a melhor atingir o público do museu.
Observando essas técnicas de eficácia, Maria Inês Cândido (CÂNDIDO, 2016)
apresenta

o

projeto

“Inventário

de

Acervos

Museológicos”,

desenvolvido

pela

Superintendência de Museus da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, como um
exemplo de metodologia de inventário que reúne e formaliza um conjunto de instrumentos de
pesquisa para a documentação e o gerenciamento de acervos museológicos e que pode ser
aplicado a construção de um sistema de informação para museologia. A metodologia do
projeto é resultado do aprimoramento de experiências técnicas. A metodologia busca
favorecer uma padronização de linguagens, e o projeto visa reunir o máximo de informações
sobre cada objeto para atender a quaisquer demandas que recaiam sobre ele.
O projeto de inventário prevê o cumprimento de diferentes etapas. A primeira etapa do
projeto de inventário consiste na identificação e no registro dos objetos. A primeira ação a ser
tomada no cadastro do objeto é a criação de uma identificação, geralmente um código, que o
identificará dentro do acervo. Em seguida, é necessário classificar os objetos. Essa
classificação é relacionada a natureza do objeto. A terceira etapa é a definição de categorias
de acervo. Esta categorização ocorre de modo a adequar a identidade do objeto com o estudo
em que ele será encaixado. A quarta etapa do projeto de inventário consiste em organizar o
acervo em coleções. A maneira que esta organização ocorre varia conforme o museu. Muitos
museus adotam como critério de organização a procedência do objeto. Dessa forma os museus
tentam estabelecer uma rastreabilidade em um acervo. Outra forma tradicional de organização
é pela união de objetos de mesma classe ou categoria, ou seja, pela similaridade dos objetos.

De modo geral, os critérios de escolha do arranjo de coleções são abertos e variam de museu
para museu. A quinta etapa consiste na pesquisa arquivística e bibliográfica, em que são
desenvolvidos materiais de consulta referentes ao histórico do objeto. Em seguida ocorre uma
documentação fotográfica do acervo e, por fim, ocorre a informatização do inventário, na qual
é desenvolvido um programa permanente de gerenciamento de inventário, ou seja, trata-se da
criação de um banco de dados.
2.3. O padrão SPECTRUM 4.0
O SPECTRUM (Standard Procedures for Collections Recording Used in Museums) é
uma norma de origem britânica voltada para o gerenciamento de coleções e produzida pela
organização Collection Trust. A primeira versão da norma foi criada em 1991 com foco na
prática e nas experiências de profissionais tanto do Reino Unido quanto internacionais. Sua
primeira versão foi lançada oficialmente em 1994 e tem sido revisada e atualizada
periodicamente. Em 2011, no lançamento da versão 4.0, a norma foi revista e atualizada, de
modo que passou a ser uma referência internacional sobre os fluxos de trabalho a serem
aplicados na gestão de coleções.
O SPECTRUM se tornou um padrão global utilizado em mais de 23 mil museus e
galerias. Seu objetivo é garantir que as coleções sejam bem cuidadas, interpretadas e
gerenciadas de maneira profissional. O SPECTRUM adota como lema a frase “padrões, não
padronização!”, com isso os organizadores indicam que seu objetivo visa incentivar que as
instituições usem seus conhecimentos para ampliar o acesso às coleções, protegendo e
ampliando as individualidades de cada museu.
O SPECTRUM é composto por 21 procedimentos que atendem às políticas de gestão
de coleções (Figura 1). Os procedimentos da norma possuem uma definição, que explica o
escopo, o âmbito do procedimento e elimina possíveis ambiguidades; uma norma mínima que
define os objetivos a serem alcançados com a implementação do procedimento e que pode ser
usada como lista de verificação para avaliação dos procedimentos existentes; e um diagrama
de fluxo que mostra o processo a ser usado no procedimento. Cada museu pode implementar a
norma de maneira diferente dependendo das circunstâncias, entretanto, a definição e a norma
mínima são aplicáveis a todos os museus.

Figura 1 - Procedimentos e estrutura de gestão segundo a norma SPECTRUM. Os 21
procedimentos estão organizados nos quatro diagramas verdes.

Para o prosseguimento deste projeto, o foco do sistema abrangerá o procedimento de
controle de inventário. Os próximos capítulos irão discorrer sobre os requisitos, a arquitetura
e o desenvolvimento do sistema web para o controle de inventário baseado nos procedimentos
da norma SPECTRUM.

3. Análise dos requisitos do projeto

A etapa seguinte do projeto consistiu na análise dos requisitos do mesmo.
Inicialmente, e no que diz respeito a este trabalho, o foco da análise é o cadastro
(armazenamento) e a pesquisa dos grupos de informação no sistema. Um diagrama de casos
de uso simplificado foi criado para representar os requisitos (Figura 2).
De acordo com a norma SPECTRUM, a implementação de um procedimento, no
nosso caso o procedimento de Controle de Inventário, levará ao registro de vários itens de
informação que são identificados como os requisitos de informação. No SPECTRUM os
requisitos de informação são definidos em dois níveis:
• Unidades de informação – São o nível mais baixo de registro de informação e podem
representar dados em um campo de um sistema.
• Grupos de informação – São conjuntos de unidades de informação relacionadas entre si e
reunidas para permitir o registro de: um objeto (descrição física ou informação relacionada ao
seu histórico); eventos que ocorrem na organização (por exemplo, uma Auditoria);
indivíduos, organizações, entidades e locais associados a objetos e eventos.
A seguir, descreve-se os grupos de informação relevantes utilizados neste trabalho.

Figura 2 - Diagrama de casos de uso.

Para os casos de uso, foram definidos dois atores, um catalogador (ou administrador) e
um usuário. O catalogador poderá fazer o cadastro de itens (objetos, entidades, locais),
pesquisar os itens e poderá ceder autorização para outros usuários fazerem o cadastro de itens
e pesquisarem itens.
Conforme apresentado anteriormente, o SPECTRUM funciona como um framework
de boas práticas para documentação e gestão de coleções em museus. Ele apresenta
procedimentos, requisitos de informação e unidades de informação (nome, cor, dimensão,
etc.) que podem ser utilizados conforme a necessidade da instituição. Neste primeiro
momento foi decidido que deverão ser registrados objetos e coleções. Como consequência
destes requisitos também será necessário criar registros para outras entidades (ou seja, usando
a nomenclatura SPECTRUM, informação de organização, informação de indivíduo,
informação de entidades ou culturas, informação de endereço e informação de local) que terão
algum tipo de relacionamento com os objetos e coleções.

A análise foi iniciada pelo registro de coleções. O registro de coleções deverá listar
(ou ter relacionado) um ou mais objetos. Uma coleção representa um agrupamento com algum
tipo de critério ou um agrupamento arbitrário. Isso quer dizer que uma coleção pode agrupar
objetos que pertenciam a um indivíduo, a uma civilização a um determinado estilo ou
qualquer outro critério que o catalogador considerar adequado.
Durante a análise foi considerado que o mais importante para a criação de um registro
e coleção é identifica-los e listar os seus objetos relacionados. Por este motivo os dados mais
relevantes para catálogo são as identificações (o nome e um valor único de identificação) e os
objetos relacionados. Também foi considerada importante a inserção de uma descrição, para
clarificar o objetivo da coleção, e de um espaço para notas, caso haja alguma informação que
o catalogador considere importante de se inserir.
Em seguida foi feita uma análise dos objetos. Os objetos são os itens museológicos
que serão registrados e para os propósitos deste sistema são itens físicos, podendo ser livros,
quadros, estátuas, etc. Eles são compostos de quatro grupos principais de dados: identificação,
descrição, histórico e informações associadas e relacionamentos.
A identificação do objeto constitui em um grupo de unidades de informação que
servirão para identificar o objeto, ou seja, o título do objeto, o nome do objeto, um valor
identificador único, o autor do objeto (um ou mais indivíduos relacionados em sua confecção
ou criação) e comentários que o catalogador considere relevante.
Em descrição são apresentadas as características físicas do objeto, os tipos de
informação inseridos neste atributo são um texto descritivo do objeto, informações de
condição, idiomas que estejam presentes ou no qual o objeto foi escrito (em casos de livro),
informações de material (com qual material ele foi produzido), suas dimensões e
características diferenciais do objeto (características que possam identificar unicamente um
objeto).
O histórico do objeto registra o uso histórico e as associações de um objeto. São dados
que apresentam teor mais abstrato em comparação com a descrição física, podendo variar
bastante de objeto para objeto. Esse grupo de informações possui como dados a afinidade
cultural (o contexto cultural amplo no qual o objeto está relacionado), a atividade a qual o
objeto está associado (para o que o objeto era utilizado), o estilo ao qual ele pertence e o
conceito a que está relacionado.

Por fim a qualidade “relacionamentos" possui valores que indicam com quais
entidades, lugares e coleções o objeto se relaciona. O objeto pode fazer parte de coleções ou
pertencer (ou ter pertencido) a determinada organização.
Seguindo com outros tipos de registros, é necessário identificar os diferentes grupos de
procedimentos. As regras do SPECTRUM definem 23 grupos de procedimentos. Nosso
trabalho se interessou por sete desses grupos: informação de endereço, informação de data,
informação da localização, informação da organização, informação de comunidade,
informação do indivíduo e informação de local. Os metadados desses grupos de informação
foram combinados em quatro entidades: Comunidade, organização, indivíduo e local.
A entidade comunidade foi definida, nesse caso, como um tipo identificável de
civilização, e por isso recebeu apenas dados de identificação, ou seja, um nome e valor
identificador único de entidade.
Uma organização (empresas, ONGs, museus, instâncias de governo, etc.) recebe, além
dos valores de identificação (título e um identificador de entidade), informações de contato
(endereço, e-mail, telefone) e informações adicionais que incluem data de criação e extinção
da organização.
A terceira entidade é o indivíduo, normalmente representando autores, criadores ou
representantes de organização (ou seja, indivíduos). Assim como as outras entidades eles são
identificados por seus nomes e pelo identificador único de entidade. O indivíduo possui o
mesmo tipo de informações de contato que uma organização. Os dados de informações
adicionais relacionados aos indivíduos são notas biográficas, data de nascimento e
falecimento, local de nascimento e falecimento, gênero, nacionalidade, ocupação (se ele é
escultor, escritor, ou cargo caso se refira a algum representante de organização) e a
escola/estilo associado a eles.
Por fim, um local pode ser um endereço de uma organização, de um indivíduo, a
localização de um museu ou de outros lugares que o catalogador considere importante
(tendendo a ser um local físico). Os locais recebem como dados uma identificação por meio
de um título e de um identificador único de local. Além desses dados, ele receberá um
endereço, uma descrição, notas de observação (para a inserção de outros dados que possam
ser relevantes) e um link para acesso a websites relacionados a ele. Com base nessa seleção de
dados foi gerado um diagrama de classes (Figura 3) para representar os grupos de
informações.

Figura 3 - Diagrama de classe.
Na criação do diagrama foi entendido que objetos, cultura, indivíduo, organização,
local e coleção seriam representados como as classes. As coleções devem receber no mínimo
um objeto e no máximo N e cada objeto pode pertencer a nenhuma coleção ou pertencer a
uma coleção. O objeto não precisa estar no contexto de uma cultura ou pode estar no contexto
de muitas, e a cultura pode ter no mínimo um e no máximo N objetos. O objeto não precisa
estar relacionado a nenhuma organização e pode estar relacionado a várias (propriedade
conjunta) e a organização também não precisa estar relacionada a nenhum objeto ou estar
relacionada a vários. O objeto não precisa se relacionar com nenhum indivíduo (os objetos
podem ser muito antigos ou ter perdido registros anteriores) e podem se relacionar com no
máximo N indivíduos (coautoria, por exemplo), enquanto um indivíduo pode não ter nenhum
objeto registrado e no máximo N objetos. Por fim, um objeto só pode estar relacionado a um
local, e o local pode estar relacionado a nenhum ou vários objetos. A descrição detalhada dos
dados está no Apêndice 1.

Com a definição de um modelo conceitual, a próxima etapa foi iniciar o
desenvolvimento do sistema.

4. Sistemas similares e tecnologias utilizadas

4.1. O Sistema
Em outra etapa do projeto, foi feita uma pesquisa sobre sistemas similares. É
importante pesquisar por sistemas que tenham objetivos parecidos com os que se deseja
desenvolver, pois eles podem apresentar soluções para as suas necessidades e reduzir o nível
de trabalho, em especial se forem sistemas com software livre.
De acordo com a Free Software Foundation, softwares considerados livres devem
respeitar a liberdade e o senso de comunidade dos usuários. Eles ainda estabelecem que existe
uma diferença entre software grátis e livre. É importante que os softwares livres atendam aos
seguintes critérios básicos (FREE SOFTWARE FOUNDATION, 2018):
 O software deve poder ser utilizado para qualquer propósito, não é necessário informar
ao desenvolvedor original ou a qualquer entidade o que está sendo feito com o
software, e caso o usuário deseje repassar sua versão, ele também não precisará ser
informado sobre o uso;


Deve ser possível estudar como o software funciona e, como consequência, deve ser
possível adaptá-lo à necessidade do usuário. O código-fonte acessível é uma condição
básica para que esse tipo de liberdade possa ocorrer. Se o direito de modificar um
programa for limitado, então o software não é livre; e

 Deve ser possível redistribuir cópias do código-fonte, de maneira gratuita ou não, a
qualquer um em qualquer lugar. Tal liberdade significa que você não deve ter que
pedir ou pagar pela permissão para fazê-lo. Também deve ser possível fazer
modificações e usá-las privativamente sem ter que reportar a ninguém sobre elas.
É importante observar que um software que pode ser obtido sem pagamento, mas que não
atenda a um dos critérios anteriores, é considerado grátis, mas não livre.

O processo de pesquisa por um sistema similar não se encontra no escopo deste
projeto, entretanto, o uso e a modificação do sistema encontrado estão contemplados. Como
resultado da pesquisa, foi descoberto o programa Collective Access.
O Collective Access é um software de código aberto gratuito que atua sob a licença
GNU Public License, ou seja, é um software livre (não é apenas gratuito, também é possível
compartilhar e distribuir o código). O Collective Access é um software voltado para o
gerenciamento e publicação de coleções museológicas e arquivistas. Ele consiste em dois
componentes principais, o Providence, a aplicação central para catalogo e gerenciamento de
informações, e o Pawtucket, uma plataforma opcional de front-end para publicação e
pesquisa.
O Pawtucket utiliza o banco de dados do Providence para exibir seus dados em
website estático (apenas leitura). O design do Pawtucket pode ser manipulado com a
utilização de temas, sendo o tema padrão esteticamente simples, mas altamente modificável
por uso do CSS e de arquivos de navegação.
O Providence é uma ferramenta altamente configurável que permite personalizar
campos utilizando o código ou a interface do usuário, permitindo que novos tipos de dados
sejam inseridos em qualquer etapa do projeto. Os campos possuem diversas configurações e
aceitam diferentes tipos de dados ( texto, datas, imagens, etc.). O Providence ainda possui
uma biblioteca que inclui diferentes padrões de gerenciamento de coleções, sendo o
SPECTRUM um desses padrões pré-programados. De acordo com o escopo deste trabalho
apenas o módulo Providence será utilizado. Com base nessas informações, foi feita uma breve
análise de usabilidade para observar a adequação do uso do Providence.
4.2. Análise de usabilidade
É importante que um software seja fácil de utilizar e atenda as necessidades do
usuario. Por este motivo foi feita uma observação da adequação do Providence em relação à
usabilidade, foi feita uma análise de suas características visuais, entretanto, a análise com
usuários está fora do escopo deste trabalho.
4.2.1. Consistência na apresentação visual

A consistência é uma parte importante da usabilidade. A consistência reduz a
frustração provocada por comportamentos inesperados e logicamente incompreensíveis do
sistema e permite que uma pessoa generalize o conhecimento de um aspecto do sistema para
os outros. (FERREIRA, NUNES, 2011).
O Providence é um sistema consistente. O cabeçalho e o rodapé estão presentes em
todas as telas e sempre com os mesmos campos. Além disso, todo o sistema mantêm ícones,
cores e outros contêineres de maneira consistente. Por ser um sistema desenvolvido para ser
extremamente modular, a maioria dos campos é criada dinamicamente. Isso facilita para que a
consistência seja mantida em todas as telas e com que todas as telas possuem estrutura
semelhante.
4.2.2. Uso adequado da combinação de cores

A cor é um elemento fundamental para o processo de comunicação. Ela interfere nos
sentidos, nas emoções e no intelecto das pessoas. É recomendado que haja atenção na
combinação de cores. A eficácia da interface depende da relevância da cor para a execução da
tarefa desejada. (FERREIRA, NUNES, 2011).
O Providence possui duas cores básicas, preto e branco. Isso faz com que seja fácil de
se navegar. Além do preto e branco, o Providence usa tons claros de azul em seus contêineres,
provendo-lhes maior destaque. Por fim, o Providence também possui a tradicional cor
vermelha para a exibição de mensagens de erro.

4.2.3. Comportamentos inesperados

Muitas vezes sites apresentam determinados recursos em algumas telas, mas sem
motivo aparente, não os apresentam em outras telas em que seriam necessários. Muitas vezes,
essas mudanças podem ser sutis e não interferir na funcionalidade do site, entretanto elas
podem ser significativas para a usabilidade (FERREIRA, NUNES, 2011).
Não foi identificado nenhum comportamento inesperado no Providence. Mais uma
vez, a dinamicidade do sistema auxilia a usabilidade do mesmo. Os itens criados

dinamicamente permitem que o usuário defina seus comportamentos. Itens fixos no sistema,
como botões de salvar, observar, entre outros estão sempre disponíveis e com os mesmos
comportamentos.
4.2.4. Uso de nomes e ícones

O uso de nomes deve ser cuidadoso. Nomes diferentes para uma mesma função ou
assunto podem confundir o usuário e atrapalhar a usabilidade. Mais uma vez, não foi
encontrada nenhuma falha no Providence, entretanto, deve-se ter atenção a alguns pontos ao
utilizá-lo. O primeiro ponto é consequência da arquitetura do sistema. Algumas traduções de
nomes podem não ter sido feitas ou o arquivo de traduções pode não ter sido utilizado como
padrão na codificação. Como consequência, é possível que alguns trechos do programa não
tenham sido traduzidos, fazendo com que certos itens tenham a mesma função e duas
representações. Outro ponto de atenção é o fato de o sistema ser altamente personalizável. É
preciso tomar cuidado ao criar os campos e metadados para que não haja repetição de nomes
em itens com funções diferentes.
4.2.5. Feedback

O feedback é necessário em qualquer tipo de comunicação. Assim como na
comunicação humana, a interação com o computador também exige algum tipo de feedback.
Diferente da comunicação entre humanos, o feedback do computador precisa ser planejado
(FERREIRA, NUNES, 2011).
Existem alguns pontos de melhoria nos feedbacks do Providence. Todos os feedbacks
do sistema são reativos, ou seja, os erros são tratados após o pressionar do botão da ação. Por
exemplo, caso uma data seja inserida equivocadamente o aviso de erro aparecerá apenas
depois que o botão Gravar seja pressionado, ou seja, no backend. Atualmente, as melhores
práticas de desenvolvimento envolvem executar verificações no frontend.
4.2.6. Uso de recursos visuais

Recursos visuais, como fotografias e ícones são ferramentas que auxiliam
principalmente pessoas que estão começando a usar o sistema, ajudando-as visualizar suas
ações e a compreender muitos pontos da interface (FERREIRA, NUNES, 2011).
O Providence utiliza poucos recursos visuais. Não existem fotografias que fazem parte
do sistema (é possível configurar um campo de fotografias). A maioria dos ícones são ícones
conhecidos, entretanto, alguns não são casuais. O botão de editar interfaces no sistema se
parece com uma folha. Ele não representa um ícone universal de editar (Figura 4).

Figura 4 – Icone de edição.

O sistema remedeia esse problema exibindo uma mensagem quando se passa o cursor
sobre o ícone, entretanto esse não é um comportamento replicado em todos os ícones e em
todas as telas.
Outro problema relacionado a ícones é que ao se passar a seta do mouse por cima de
um ícone ele muda de cor, mas ao se passar a seta por cima do nome da ação a cor permanece
a mesma (Figura 5). Apesar de não ser um problema muito grave, trata-se uma falta de
consistência e pode levar o usuário a confusão uma vez que o apertar na palavra ao lado do
ícone também faz com que o botão se ative.

Figura 5 - Ícones e descrição de cores diferentes.

4.2.7. Uso de metáfora

Na retórica, uma metáfora é uma “transposição do sentido próprio ou figurado”. Os
usuários se comunicam com o sistema por meio de metáforas. Um bom projeto de interfaces
deve aproveitar o conhecimento do usuário acerca do mundo (FERREIRA, NUNES, 2011).
O Providence deixa a desejar no uso de metáforas. Algumas de suas metáforas são
difíceis de entender. O ícone de editar na Figura 4 é um exemplo desse erro. Além disso, são
usados outros ícones em que as metáforas são confusas (Figura 6). Os ícones da Figura 6, da
esquerda para a direita, são: Ferramentas de exportação, Filtrar resultados e Opções de
visualizações. Nenhum deles representa algum conhecimento do mundo não digital que possa
ser relacionado com as imagens.

Figura 6 – Ícones com metáforas confusas.

4.2.8. Mecanismos de ajuda

Fornecer informações de trabalho na escolha de comandos, digitação e outros
mecanismos auxiliam o trabalho do usuário ao facilitar o entendimento de determinado item
sem que eles precisem ir até a documentação (FERREIRA, NUNES, 2011).
O Providence, por codificação, falha em alguns momentos. Em alguns ícones nativos
(escritos no código e não configuráveis pelo usuário) são exibidas as descrições das funções
do ícone, enquanto em outros elas não são descritas. Entretanto, apesar desta falha, é possível
que o usuário configure a função nos metadados fazendo com que apareça uma descrição do
campo desejado.
4.2.9. Desabilitação ou inibição de itens inválidos

Para prevenir erros deve-se desabilitar ou habilitar itens que o usuário não precisa
utilizar (FERREIRA, NUNES, 2011). O Providence utiliza a inibição de itens inválidos

apenas no momento de se fazer algum cadastro. Ao se cadastrar um item, apenas a tela de
identificação está habilitada para uso. As outras telas serão habilitadas apenas após o usuário
gravar as informações preenchidas na identificação do item.
4.2.10.

Orientações adequadas para entrada correta de
dados

A interface deve apresentar ao usuário informações que auxiliem na prevenção de
erros, por exemplo, exibir limites de caracteres, indicar os campos de preenchimento
obrigatórios, entre outros (FERREIRA, NUNES, 2011). O Providence não oferece nenhuma
orientação para entrada correta de dados. Mesmo em áreas que possam causar confusão, como
formato de data, o sistema não oferece orientações para entrada correta de dados e só é
possível perceber o erro com o aviso de erro após a entrada. Provavelmente esse problema
ocorre devido da natureza modularizada do sistema. Essa característica do sistema dificulta o
conhecimento prévio de quando tal verificação será necessária.
4.2.11.

Minimização da quantidade de dados de entrada

Uma boa interface minimiza a quantidade de ações necessárias para a entrada de dados,
ou seja, exige do usuário o mínimo de ações possíveis (FERREIRA, NUNES, 2011). A
quantidade de dados necessários no Providence depende do próprio usuário. Não foi
encontrada nenhuma configuração que permita facilitar a repetição ou diminuição de dados no
sistema.

4.3.

Tecnologias Empregadas
4.3.1.PHP

O Collective Access foi construído utilizando a linguagem PHP. O PHP
(PHP:Hipertext Processor ou Processador de Hipertexto) é uma linguagem de script de
código aberto de uso geral. Ela costuma ser utilizada para desenvolvimento web e pode ser

embutida dentro do HTML, tendo tags de marcação (<?php e ?>) que indicam quando o PHP
está sendo utilizado. O que torna o PHP diferente de outras linguagens focadas no lado do
cliente da aplicação, como o JavaScript, é que o código é executado no lado do servidor. Isso
faz com que o navegador não receba o resultado da execução do script sem realmente ter
acesso a ele.
4.3.2.HTML

O HTML (Hyper Text Markup Language ou Linguagem de Marcação de Hipertexto) é
uma linguagem padrão amplamente utilizada que serve para descrever páginas web por meio
de marcações (tags) que descrevem cada elemento que compõe a página. Por se tratar de um
aplicativo web, o Collective Access utiliza amplamente o HTML.
4.3.3.CSS

CSS (Cascading Style Sheet ou Linguagem de Folhas de Estilo) é uma linguagem que
descreve como o elemento HTML deve ser exibido. O CSS define uma série de características
visuais que compõe o design do elemento, por exemplo: tamanho de bordas, fonte do texto,
cor do texto e do elemento, entre dezenas de outras características.

4.3.4. MySQL e MySQL Workbench

Como banco de dados o Collective Access utiliza o MySQL. O MySQL é um sistema
de gerenciamento de banco de dados em código aberto. Ele oferece todas as funcionalidades
para armazenamento e recuperação de informações no banco de dados. O MySQL
Workbench é uma interface gráfica que permite a manipulação do SQL. Bancos de dados são
amplamente utilizados no Collective Access. Além de serem responsáveis por armazenar os
objetos catalogados, o Collective Access foi construído de maneira que as informações sobre
os campos também fossem armazenadas no banco de dados e não no código. Desse modo, a
criação de campos se torna dinâmica e ele pode oferecer mais possibilidades de configuração
ao usuário.

4.3.5.Apache Web Server

O Apache Web Server é um projeto open-source para se desenvolver e manter um
servidor HTTP que funcione em sistemas operacionais modernos, incluindo Unix e Windows.
O objetivo do projeto Apache é fornecer serviços seguros, eficientes e escaláveis em sincronia
com os padrões HTTP. O Apache é utilizado para hospedar o Collective Access e se
responsabiliza pela comunicação entre o front e back-end.
4.3.6.XAMPP

O XAMPP é um projeto da organização Apache Friends que tem como objetivo
construir uma distribuição que facilite a instalação do Apache. Ele é uma compilação de
softwares livres sob a licença GNU General Public Licence, O XAMPP é um instalador do
Apache, PHP e MySQL. Com ele, não é necessário fazer o download e a instalação de cada
um desses softwares. Seu uso não é exigido pelo Collective Access, entretanto, ele simplifica
e agiliza o processo de instalação de ferramentas essenciais para o uso.
4.3.7.PHPStorm

Diferente das outras ferramentas, o PHPStorm não é software livre e nem gratuito. O
PHPStorm

é

uma

IDE

(Integrated

Development

Environment

ou

ambiente

de

desenvolvimento integrado) desenvolvida pela empresa JetBrains para facilitar o
desenvolvimento com PHP. Ele torna o código mais fácil de visualizar, oferece ferramentas
dinâmicas de refatoramento e digitação, de modo a aumentar a produtividade do processo de
desenvolvimento. Apesar de não ser gratuito, a JetBrains oferece licenças gratuitas para
estudantes. O PHPStorm não é uma ferramenta exigida para o desenvolvimento do Collective
Access. Por ser código livre, o Collective Access não exige o uso de IDEs específicas. A
escolha dessa ferramenta foi feita por sua qualidade e funcionalidades oferecidas.

4.3.8.Cloud 9 Online IDE

O Cloud 9 é uma IDE na nuvem que foi recentemente adquirida pela Amazon e agora
faz parte da Amazon Web Services. Ela é uma máquina virtual que oferece as mesmas
funcionalidades de uma IDE de desktop, mas que pode ser acessada em qualquer navegador.
Igual ao PHPStorm, a Cloud 9 não é um software livre, sendo na verdade um software como
serviço.

Apesar de ser um serviço, existe uma faixa de uso gratuito. Assim como o

PHPStorm, a Cloud 9 não é uma ferramenta exigida pelo Collective Access. Neste projeto, ela
foi utilizada devido a uma funcionalidade que permite o compartilhamento de um ambiente de
teste por determinado tempo. Esse ambiente de teste não foi desenvolvido para ser uma
implementação continua, entretanto, é útil para apresentar o site funcionando quando
necessário.
4.3.9.Bitnami LAMP

O Bitnami é uma ferramenta que facilita a implementação de um ambiente LAMP. O
ambiente LAMP é um ambiente que utiliza softwares de código aberto Linux, Apache,
MySQL e PHP. Ele foi utilizado para implementar um ambiente de teste online, ou seja, um
ambiente que pode ser acessado em qualquer máquina. Diferente do Cloud 9, o Bitnami não
atua como uma IDE e permite testes de longa duração. O Bitnami LAMP foi utilizado em
conjunto com os serviços do Google web cloud que facilitam a construção de aplicações
online.
Com as ferramentas listadas instaladas (principalmente o PHP, o MySQL e o Apache),
a etapa seguinte foi a construção do sistema. Nela, o Providence foi configurado para receber
os novos valores.
4.4. Construção do sistema

O Collective Access é um sistema que já vem codificado. Apesar de ser possível
modificar o código para adicionar novas funcionalidades, o escopo deste projeto previu
apenas a configuração dos campos conforme as regras SPECTRUM.

Com as ferramentas instaladas, ao executar Collective Access pela primeira vez,
aparecerá uma tela de instalação (Figura 7). Essa instalação serve para configurar o banco de
dados. A instalação executa rotinas internas do banco de dados que criam as tabelas que serão
utilizadas pelo sistema. O perfil de instalação solicitado se refere ao tipo de padrão préprogramado. É possível escolher diversos padrões diferentes, incluindo o SPECTRUM que
foi padrão escolhido para ser utilizado. Após a escolha do padrão e da inserção do e-mail do
administrador, o sistema inicia a rotina de instalação. Além de criar as tabelas necessárias, a
rotina preenche as tabelas com as informações básicas do padrão escolhido e cria um usuário
administrador utilizando o e-mail indicado.

Figura 7 – Tela de instalação.

A Figura 8 mostra a tela inicial do sistema. O logo no canto superior esquerdo foi alterado
para mostrar o nome do núcleo. Na tela inicial ainda é possível criar um painel com diferentes
widgets (Figura 9). Widgets são componentes que podem ser criados para facilitar acesso a
funcionalidades do sistema. Os widgets vêm pré-programados. Caso haja interesse ou
necessidade, é possível desenvolver novos widgets.

Figura 8 – Tela inicial.

Figura 9 – Tela com widgets.

Acessando o menu gerir > administração é possível criar novas telas para o sistema ou
criar novos metadados (Figuras 10 e 11). Os metadados são os campos que serão incluídos
nas interfaces.

Figura 10 - Tela de criação de interface.

Figura 11 - Tela de criação de metadados.

A Figura 12 mostra um exemplo de como inserir os metadados em uma tela. O
Collective Access facilita a inserção dos metadados ao simplificar a maneira como os dados

são inseridos. Para que seja feita a inserção é necessário apenas arrastar o dado desejado da
esquerda para a direita. Se desejar retirar o campo deve ser feito o oposto.

Figura 12 - Inserção de metadados.

Após selecionar e salvar os dados que serão utilizados pelos usuários já se torna
possível iniciar os cadastros. As Figuras 13 – 15 apresentam as telas de cadastro de
informação básica de objeto, local e indivíduo. Como falado anteriormente neste trabalho, o
Collective Access é altamente modulável. Isso faz com que todas as telas tenham um visual
parecido.

Figura 13 - Novo objeto.

Figura 14 - Novo indivíduo.

Figura 15 - Novo local.

As Figuras 16 e 17 apresentam um exemplo prático de cadastro de item no sistema.

Figura 16 - Cadastro de item (1).

Figura 17 - Cadastro de Item (2).

4.5. Estudo de caso
Para o teste do sistema, o NUMMUS forneceu o documento da coleção Maria Elisa
Carrazzoni. Essa coleção consiste em um inventário com uma lista de documentos sortidos
que pertenceram à professora e foram doados ao NUMMUS. Para este estudo de caso, foram
feitos os registros de 27 itens da coleção.
Para o cadastro, foi criada uma instância de coleção que recebeu os dados básicos da
coleção (Figura 18) e um autor representando a professora Maria Elisa Carrazzoni (Figura
19).

Figura 18 - Cadastro da coleção.

Figura 19 - Cadastro de autor.

Tendo cadastrado a coleção e o autor, deu-se início ao cadastro dos itens. A descrição
dos itens na lista está simples e direta. Há um código identificador da coleção e a descrição do
item, podendo algumas vezes ter data ou não (Figura 20). De modo geral, as descrições dos
itens para cadastro eram bem simples e por esse motivo foi necessário inserir informações em

poucos campos do sistema. As Figuras 21 e 22 mostram o exemplo de um cadastro de item. A
Figura 23 mostra os itens adicionados na coleção.

Figura 20 - Exemplo da coleção Maria Eliza Carrazzoni .

Figura 21 - Exemplo de cadastro de item.

Figura 22 - Exemplo de cadastro de item.

Figura 23 - Documentos adicionados na coleção

5. Conclusão

5.1. Considerações finais

Este projeto propôs iniciar a elaboração de um sistema capaz de cadastrar documentos
e itens museológicos. Para que fosse desenvolvido um sistema capaz de cumprir os objetivos
do projeto, foi estudado o tratamento de informações documentárias e foram analisadas as
necessidades de um sistema museológico. Esse estudo mostrou que com o passar dos anos o
tratamento de informações foi cada vez mais se focando na questão de controlar o vocabulário
e as ontologias descritivas e em padronizar e integrar vocabulários na área de museus.
O estudo das informações documentárias também mostrou que a informação como
coisa é importante para o estudo de sistemas da informação por ser o principal tipo de
informação com o qual esta área trabalha. Também foi mostrado que para a criação de um
bom sistema de documentação é necessário clareza e exatidão nos registros, obediência a
normas e procedimentos bem definidos. Essas necessidades foram refletidas no estudo do
padrão internacional SPECTRUM e em seus requisitos de informações. O SPECTRUM se
mostrou um padrão flexível que atende aos requisitos para a construção de um sistema de
informação de museologia.
Com o conhecimento de procedimentos de museologia e do padrão SPECTRUM, foi
feita uma análise de quais tipos de dados deveriam ser inseridos para a criação de um sistema
adequado às necessidades da área. Para essa definição, foram observados os principais tipos
de informação do SPECTRUM. Ao mesmo tempo, foi decidido o uso do sistema de código
aberto Collective Access e seu módulo Providence.
O Collective Access se mostrou um sistema bastante flexível em termos de
configuração. O sistema permitiu a inserção de diferentes tipos de informações. Também foi
feita uma breve análise dos elementos de usabilidade e do comportamento do Collective
Access para se verificar sua adequação. Nessa análise, foram observados pontos de melhorias

como por exemplo, o feedback do sistema para o usuário e o uso de recursos visuais que
podem melhorar.
Após a análise da usabilidade, houve o início da implantação do sistema. A
implantação envolveu o uso de uma série de tecnologias diferentes que variaram das
ferramentas básicas (PHP, MySQL, Apache Web Server) até a criação de um ambiente de
teste online (utilizando o Google Web Cloud e o Bitnami LAMP). Fazendo uso da alta
modularidade do Collective Access, foram criadas novas telas com as informações necessárias
para o registro das informações museológicas desejadas.
Com as informações de registro devidamente configuradas, foi criado um breve estudo
de Caso em que foram inseridos dados reais com base na coleção Maria Elisa Carrazzoni
fornecida pelo NUMMUS. Deste modo cumprindo os objetivos previstos no Capítulo 1.

5.2. Trabalhos futuros

No momento, já é possível utilizar o sistema e fazer os cadastros de objetos, entidades
e locais, entretanto, o sistema ainda possui problemas que devem ser abordados. Primeiro,
existe a questão da usabilidade. No Capítulo 4, foram listados problemas de usabilidade que
podem ser melhorados com um estudo mais aprofundado do código, do PHP, CSS e HTML.
Também existem problemas de tradução. Algumas partes do projeto estão traduzidas
em um arquivo de traduções, outras no próprio código e parte no banco de dados. Isso faz
com que haja erros de concordância e partes não traduzidas (observando-se também que parte
da tradução é em português de Portugal).
Além dessas questões, foi feita uma reunião com os responsáveis pelo NUMMUS para
mostrar o resultado. Na reunião, o principal ponto de melhoria indicado por eles foi a
necessidade de se criar um método de importação de dados para o sistema. Como eles
possuem uma grande quantidade de itens já cadastrados, recadastrar os itens novamente seria
um trabalho muito grande. Por esse motivo, é necessário desenvolver um meio de converter
os documentos existentes para um formato exportável pelo Collective Access.
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7. Apêndice 1 – Definições dos dados

Este apêndice relaciona todas as unidades de informação utilizadas no sistema proposto
descrevendo-as conforme as especificações da norma SPECTRUM. As unidades de
informação são apresentadas por grupo e unidade de informação a que pertencem e incluem o
seguinte:

Nome da unidade
Definição: Uma descrição sumária da unidade de informação.
Como registrar: Orientações básicas sobre como registrar a unidade de informação.
Exemplos: Modelos de informação que poderão ser registrados. O ponto e vírgula serve para
separar a lista de exemplos.
Uso: É a relação estabelecida entre a unidade de informação com outras unidades de
informação, considerando também quantas vezes a mesma pode ser registrada em cada um
dos registros.

Informação de identificação do objeto

Título
Definição: O nome atribuído originalmente pelo artista/produtor ou coletor a um objeto ou
grupo de objetos, classificados especifica ou genericamente.
Como registrar: Registre sempre com pontuação e maiúsculas exatamente como atribuído.
Se o título de um objeto for ‘Sem título’, registre-o como título. Os nomes e números de
modelos podem ser considerados títulos. Registre as maiúsculas tal como usadas pelo artista
ou produtor.
Exemplos: Virgem com o Menino Jesus; Abaporu.

Uso: Pode-se atribuir o mesmo título a um ou mais objetos. Um objeto pode ter mais de um
Título do objeto. O Título de um objeto pode ser usado para um nome de coleção caso o Tipo
do título do objeto indique que o registro descreva uma coleção.

Nome do objeto
Definição: A descrição da forma, função ou tipo de objeto.
Como registrar: Use um termo simples. Mantenha uma lista de termos padrão, baseada em
uma fonte terminológica reconhecida. O Nome do objeto pode ser um nome comum ou a
classificação de um objeto em formato de texto ou código. Ao usar termos mais amplos em
um sistema de classificação, o objeto pode ser classificado como pertencente a um grupo ou
categoria específicos de objetos. Um objeto pode ser denominado em um nível específico ou
genérico, p. ex., caneca/ recipiente para beber/receptáculo/artefato doméstico. Dependendo do
contexto, podem também atribuir-se diferentes denominações ao mesmo objeto, p. ex.,
caneca/artigo comemorativo/cerâmica artesanal. Por esse motivo, é muitas vezes necessário
registrar mais de um nome para um objeto. Use Descrição sumária para registrar uma frase
que descreva mais detalhadamente um objeto. Use Título do objeto para registrar o nome
atribuído pelo autor/produtor de um objeto ou grupo de objetos específicos. Use as unidades
de informação de conteúdo para descrever qualquer coisa retratada ou descrita por um objeto.
Exemplos: jarro; cadeira Windsor; fóssil; entrevista gravada em cassete 1.56; pintura;
modelo; semente de trigo; moeda.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para um objeto.

Identificador
Definição: Valor de referência de identificação única para o objeto.
Como registrar: Registro de livre escolha do usuário.
Uso: Utilizar sempre que for cadastrar um objeto

Representações de Imagem
Definição: Arquivos de imagens relacionadas ao objeto.
Como Registrar: registro por upload de arquivo de imagem.
Uso: Utilizar sempre que relevante manter uma imagem do objeto.
*Obs: A unidade de informação representações de imagem não consta no SPECTRUM mas
foi considerada importante para o projeto..

Comentários
Definição: Comentários adicionais sobre um objeto feitos por visitantes, curadores ou
pesquisadores.
Como registrar: Use gramática e pontuação normais. Pode-se registrar aqui qualquer
informação, desde que não haja outra unidade de informação identificada como mais
adequada à finalidade.
Exemplos: A identificação de um objeto foi considerada errada pelo Dr. H Jones, que nos
visitou em 13/04/1992. Ele declarou possuir conhecimentos detalhados sobre esta forma de
instrumento; o seu endereço foi registrado nos arquivos do departamento.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para cada objeto.

Entrada do objeto

- Data de Entrada

Definição: A data em que um objeto ou grupo de objetos entra na organização.
Como registrar: Registre sempre o dia, o mês e o ano na mesma ordem. Use sempre o
mesmo caractere para separar cada componente. Seja tão específico quanto possível e indique
se a data for desconhecida. Insira sempre que possível dois dígitos para o dia e para o mês e
quatro dígitos para o ano (dd/mm/aaaa).
Exemplos: 29/10/1990.
Uso: Registre apenas uma vez para cada Entrada do objeto – número de entrada

Conceito
Definição: Um conceito representado ou descrito por um objeto.
Como registrar: Use um termo simples, sem pontuação ou maiúsculas. Mantenha uma lista
de termos padrão.
Exemplos: amor; paz.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para cada objeto.

Estilo
Definição: Estilos ou escolas relacionadas a um objeto.

Como registrar: Use um termo simples, com pontuação apenas se fizer parte do nome e
maiúsculas para nomes próprios. Os estilos podem ser baseados em recortes históricos ou
geográficos, entre outros. Mantenha uma lista de termos padrão.
Exemplos: Fauvismo; Gótico; Escola Flamenca; Romanesco.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para cada objeto.

Afinidade Cultural
Definição: Um contexto cultural mais amplo ao qual se relaciona um objeto ou grupo de
objetos. Mantenha uma lista de termos padrão, baseada em uma fonte terminológica
reconhecida.
Como registrar: Use um termo simples. Mantenha uma lista de termos padrão.
Exemplos: Belga; Cultura Kaingang; Romanesco; Lusófono.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para cada objeto.

Atividade Associada
Definição: Uma atividade associada a um objeto ou grupo de objetos.
Como registrar: Use um termo simples, sem pontuação ou maiúsculas. Mantenha uma lista
de termos padrão.
Exemplos: tecelagem; construção de embarcações.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para cada objeto.

Idioma
Definição: O idioma do conteúdo textual de um objeto.
Como registrar: Use um termo simples para identificar o idioma usado na inscrição. Não use
pontuação, exceto se fizer parte integrante do nome do idioma. Use iniciais maiúsculas apenas
para nomes próprios. Mantenha uma lista de termos padrão.
Exemplos: Francês; Inglês; Fr; Ing.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para cada objeto.

Descrição física
Definição: Aparência visual geral de um objeto.

Como registrar: Use gramática e pontuação normais. Inclua a descrição da integridade de
um objeto, se for adequado (p. ex., falta o braço esquerdo). Comente a condição apenas caso
afete a integridade. Descreva os itens que compõem um objeto, p. ex., roupa de moldes de
papel.
Exemplos: A figura de uma mulher coberta, em pé com os braços esticados. Carpete de
damasco azul com padrão de romãs sobre um chão de tecido antigo com uma margem mais
larga de veludo roxo, em cada canto do qual estão bordadas as armas do Papa Leão XI em
recortes de sedas coloridas, aplicados e debruados com fios de ouro ponteados para baixo.
Uso: Registre apenas uma vez para cada objeto.

Informação de condição
Definição: Uma indicação da posição de um espécime de ciência natural ou outro objeto em
relação a outros existentes.
Como registrar: Use um termo simples, sem pontuação ou maiúsculas. Mantenha uma lista
de termos padrão.
Exemplos: tipo; holótipo; cópia; falsificação.
Uso: Registre apenas uma vez para cada objeto.

Informação de material
Definição: Os materiais básicos e os meios com os quais um objeto é construído.
Como registrar: Use um termo simples, sem pontuação ou maiúsculas. Descreva o meio e o
suporte de trabalhos bidimensionais. Não descreva revestimentos de superfície (p. ex., verniz
sobre tintas), salvo se forem de especial interesse. Não inclua nomes de marcas. Mantenha
uma lista de termos padrão.
Exemplos: madeira; aço temperado; tela; ébano; óleo.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para cada objeto.

Conteúdo – atividade
Definição: Uma atividade que é representada ou descrita por um objeto.
Como registrar: Use um termo simples, sem pontuação ou maiúsculas. Mantenha uma lista
de termos padrão.
Exemplos: bebendo chá; nadando; rezando.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para cada objeto.

Cor
Definição: A cor de um objeto.
Como registrar: Use um termo simples, sem pontuação ou maiúsculas, a menos que faça
parte do nome de uma cor. Mantenha uma lista de termos padrão. Registre cores importantes
para fins de recuperação da informação. Se um objeto for composto por muitas cores, registre
o fato apenas se for significativo para a produção do objeto. Registre cores na Descrição física
indicando-as no contexto de outras informações do objeto.
Exemplos: vermelho; azul; policromático.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para cada objeto.

Dimensão
Definição: O tipo de medida de uma parte ou componente de um objeto a ser medido.
Como registrar: Use um termo simples, sem pontuação ou maiúsculas. Mantenha uma lista
de termos padrão. A organização deve ter definida uma metodologia para medição de
diferentes tipos de objetos.
Exemplos: altura; largura; profundidade; diâmetro; peso; circunferência; raio.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para cada objeto.

Informação da localização
Tipo
Definição: A natureza ou a categoria de uma localização.
Como registrar: Use um termo simples, sem pontuação ou maiúsculas. Mantenha uma lista
de termos padrão.
Exemplos: exposição; reserva; externo.
Uso: Registre somente uma vez para cada localização.

Endereço
Definição: O endereço por meio do qual uma organização pode ser contatada. Como registrar
Será necessário registrar várias unidades de informação, incluindo, por exemplo, o nome de
um edifício, rua e município.
Exemplos: Consulte Informação de endereço.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para uma organização.

Informação de endereço
Número de telefone
Definição: O número de telefone usado para contatar uma organização ou um indivíduo.
Como registrar: Como é normalmente informado, incluindo o código de área ou país,
conforme o caso.
Exemplos: 11 26278000; +55 21 21176000; +54 11 49632708;
+351 220 000 000.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para cada endereço.

Link externo
Definição: Endereço de website
Exemplo: https://www.collectiveaccess.org
Uso: Quantas vezes for necessário.
*Obs: não faz parte do SPECTRUM, entretanto foi considerada uma adição importante.

Informação da organização

Data de extinção
Definição: A data em que uma organização deixa de existir oficialmente. Esta pode ser a data
em que a organização foi transferida ou liquidada.
Como registrar: Poderá ser necessário usar mais que uma unidade de informação para
descrever esta data, p. ex., uma série de datas ou uma expressão textual da data.
Uso: Registre apenas uma vez para cada organização

Data de fundação
Definição: A data em que uma organização passou a existir oficialmente.
Como registrar: Poderá ser necessário usar mais que uma unidade de informação para
descrever esta data, p. ex., uma série de datas ou uma expressão textual da data.
Uso: Registre apenas uma vez para cada organização

Informação do indivíduo

Data de falecimento
Definição: A data na qual um indivíduo faleceu.
Como registrar: Poderá ser necessário usar mais de uma unidade de informação para
descrever esta data, p. ex., uma série de datas ou uma expressão textual da data, bem como
meios pelos quais a data foi estabelecida.
Uso: Registre apenas uma vez para cada indivíduo.

Data de nascimento
Definição: A data em que um indivíduo nasceu.
Como registrar: Poderá ser necessário usar mais de uma unidade de informação para
descrever esta data, p. ex., uma série de datas ou uma expressão textual da data, bem como
meios pelos quais a data foi estabelecida.
Uso: Registre apenas uma vez para cada indivíduo.

Local de falecimento
Definição: O local onde o indivíduo faleceu.
Como registrar: Pode ser necessário usar várias unidades de informação, incluindo, por
exemplo, um município ou um país.
Uso: Registre apenas uma vez para cada indivíduo.

Local de nascimento
Definição: O local onde o indivíduo nasceu.
Como registrar: Pode ser necessário usar várias unidades de informação incluindo, por
exemplo, um município ou um país.

Uso: Registre apenas uma vez para cada indivíduo.

Gênero
Definição: O sexo de um indivíduo.
Como registrar: Use um termo simples, sem pontuação ou maiúsculas. Mantenha uma lista
de termos padrão.
Exemplos: feminino; masculino.
Uso: Registre apenas uma vez para cada indivíduo.

Nacionalidade
Definição: A nacionalidade oficial atual de um indivíduo.
Como registrar: Não use pontuação. Mantenha uma lista de termos padrão.
Exemplos: Britânico; Turco
Uso: Registre apenas uma vez para cada indivíduo.

Ocupação
Definição: A ocupação ou emprego de um indivíduo.
Como registrar: Use um termo simples, sem pontuação ou maiúsculas. Mantenha uma lista
de termos padrão.
Exemplos: curador; diretor de museu; agricultor.
Uso: Registre apenas uma vez para cada indivíduo.

Escola/estilo
Definição: Os estilos artísticos que são atribuídos às produções do indivíduo.
Como registrar: Use um termo simples, sem pontuação, com maiúsculas só em nomes
próprios. Mantenha uma lista de termos padrão.
Exemplos: impressionista; neoclássico; surrealista; concretismo.
Uso: Tantas vezes quantas necessárias para um indivíduo.

8. Apêndice 2 - Como criar e editar um metadado

Para criar um metadado novo é necessário acessar Gerir > Administração > Parâmetros dos
metadados e pressionar o botão Criar (Figura 18).

Figura 24 - Criar metadado.

O usuário será redirecionado para a tela de criação de metadados (Figura 19). Nessa tela, será
necessário preencher as informações referentes ao metadado e ao tipo de dado que será
armazenado no mesmo. É importante ter atenção aos tipos de restrições. Eles definem quais
elementos poderão utilizar aquele metadado. Por exemplo, caso deseje criar o metadado
“Estilo” para ser usado em um objeto será necessário inserir a restrição objetos. Desse modo,
o metadado será acessível por qualquer interface que implemente objetos (Figura 20).

Figura 25 – Informações do metadado.

Figura 26 – Tipos de Restrições.

9. Apêndice 3- Como criar listas no Collective Access

Como criar uma lista
Em Gerir > Listas e Vocabulários, selecione Adicionar nova lista (Figura 21).

Figura 27 – Criar nova lista.
Na página Criando uma nova lista, preencha os campos “Título” e “Código da Lista”, defina
as configurações desejadas para a lista e grave as alterações. No lado esquerdo da página irá
aparecer uma combo box no qual será possível escolher o tipo de item que você deseja inserir
na lista. Dentre as possibilidades estão: conceito, faceta, termo guia ou nome de hierarquia
(Figura 22). Também é possível inserir um item em uma lista na página principal de listas e
vocabulários (Figura 23). Para que essa opção apareça, é necessário pressionar a seta ao lado
do nome da lista. Caso pressione o nome da lista, você será redirecionado à tela de edição do
vocabulário (conforme a Figura 22). Na página de criação de item, preencha as informações
conforme desejar. Esse processo deve ser repetido para cada item deva constar na lista.

Figura 28 – Nova entrada na lista.

Figura 29 – Nova entrada na lista (alternativa).
Caso a lista não esteja associada a um metadado, será necessário associá-la a um. Para efetuar
a associação, acesse Gerir> Administração> Parâmetros de Metadados. Na tela, crie ou
selecione um metadado (Figura 24) cuja categoria seja “list”. Caso o tipo do metadado seja
outro, é possível alterá-lo na tela de edição ao escolher o tipo lista (Figura 25).

Figura 30 – Selecionar metadado.

Figura 31 – Selecionar tipo de dado.
Em “Utilizar lista”, o usuário deve escolher a lista desejada para que esta seja atribuída ao
metadado. Sempre que um item for adicionado a uma lista, ela será atualizada
automaticamente em todos os metadados aos quais a lista foi aplicada. Nessa tela, ainda é
possível definir configurações específicas para a lista, como o tamanho da interface, a
maneira como a lista será renderizada (botão de rádio, lista vertical, etc.).

