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RESUMO 

 

Este trabalho contribui com a investigação de opções auxiliando a preservação e a 

difusão de acervos e arquivos vinculados às questões culturais como museus, 

institutos entre outros que buscam como meio de preservação e ampliação de 

difusão das tecnologias da informação – garantindo a sua preservação em formato 

digital. Apresenta a preocupação com a obsolescência tecnológica neste processo, 

que pode levar a perda das informações. A pesquisa é de caráter qualitativo e 

bibliográfica com pesquisa de campo utilizando os instrumentos de coleta de dados 

do estudo de caso projeto Museu de Rua. Para referência bibliográfica foram 

utilizadas as pesquisas e publicações dos principais pensadores ao qual destaca-se 

a Ingrid Hötte Ambrogi, Acácia Maria Maduro Hagen, José Maria Jardim, Kenneth e 

Jane Laudon, Lev Manovich, Michael Pollak, Miguel Ferreira, Pierre Nora, Sylvia 

Caiuby Novaes, G. Somasundaram, Alok Shrivastava e EMC Education Services. 

Muitos desafios foram encontrados no Estudo de Caso Museu de Rua como a 

catalogação e tratamento das imagens, configuração da melhor ficha catalográfica a 

ser implementada no BibLivre e a disponibilidade da infraestrutura ofertada pelo 

Mackenzie. Com a submissão do novo projeto Museu de Rua do Bexiga, e, caso 

seja aprovado, espera-se poder contribuir com a digitalização e disponibilidade desta 

coleção à comunidade do Bexiga. 

 

Palavras-chave: digitalização de acervos, difusão de arquivos e acervos, softwares 

para acervos, museu de rua. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper researches options to help the preservation and diffusion of collections 

and archives linked to cultural issues such as museums, institutes and others that 

seek as a means of preserving and expanding the diffusion of information 

technologies - ensuring their preservation in digital format. It is concerned with 

technological obsolescence in this process, which may lead to information loss. The 

research is qualitative and bibliographic with field research using the data collection 

instruments of the case study Projeto Museu de Rua. For bibliographic reference the 

researches and publications of the main thinkers were used to which stands out the 

professor Dr. Ingrid Hötte Ambrogi, Acacia Maria Maduro Hagen, Jose Maria Jardim, 

Kenneth and Jane Laudon, Lev Manovich, Michael Pollak, Miguel Ferreira, Pierre 

Nora , Sylvia Caiuby Novaes, G. Somasundaram, Alok Shrivastava and EMC 

Education Services. Many challenges were found in the Museu de Rua Case Study 

such as cataloging and processing of images, setting up the best cataloging card to 

be implemented in BibLivre and the availability of infrastructure offered by 

Mackenzie. With the submission of the new project Museu de Rua do Bexiga, and, if 

approved, it is expected to contribute to the digitization and availability of this 

collection to the community of Bexiga. 

 

Keywords: digitization of collections, file and archive diffusion, holdings software, 

street museum. 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

Este documento investiga opciones para ayudar a la preservación y difusión de 

colecciones y archivos vinculados a temas culturales como museos, institutos y otros 

que buscan como un medio para preservar y expandir la difusión de las tecnologías 

de la información, asegurando su preservación en formato digital. Le preocupa la 

obsolescencia tecnológica en este proceso, que puede conducir a la pérdida de 

información. La investigación es cualitativa y bibliográfica con investigación de 

campo utilizando los instrumentos de recolección de datos del proyecto de estudio 

de caso Museu de Rua. Para referencia bibliográfica se utilizaron las investigaciones 

y publicaciones de los principales pensadores a las que se destaca la maestra Dra. 

Ingrid Hötte Ambrogi, Acacia Maria Maduro Hagen, José Maria Jardim, Kenneth y 

Jane Laudon, Lev Manovich, Michael Pollak, Miguel Ferreira, Pierre Nora , Sylvia 

Caiuby Novaes, G. Somasundaram, Alok Shrivastava y EMC Education Services. 

Se encontraron muchos desafíos en el estudio de caso de Museu de Rua, como la 

catalogación y el procesamiento de imágenes, la configuración de la mejor tarjeta de 

catalogación que se implementará en BibLivre y la disponibilidad de infraestructura 

ofrecida por Mackenzie. Con la presentación del nuevo proyecto del Museu Rua do 

Bexiga, y, si se aprueba, se espera que contribuya a la digitalización y disponibilidad 

de esta colección para la comunidad de Bexiga. 

 

Palavras-chave: digitalización de fondos, difusión de archivos y fondos, software 

para fondos, museu de la calle. 
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A pesquisa tem como problema levantar possibilidades em auxiliar a 

preservação e a difusão de acervos e arquivos vinculados às questões culturais 

como museus, institutos entre outros que buscam como meio de preservação e 

ampliação de difusão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) – 

garantindo a preservação em formato digital. Neste procedimento existem 

dificuldades vivenciadas por quem realiza este processo, a cada necessidade existe 

a preocupação do equilíbrio entre a preservação e a difusão do acervo em relação a 

infraestrutura e arquitetura necessária vinculada à tecnologia envolvida disponível e 

dos recursos humanos. A proposta desta pesquisa é mapear através de alguns 

estudos de caso soluções possíveis a baixo custo e tecnologia amigável. 

A princípio, o interesse pela pesquisa aconteceu após a oportunidade de 

participar do Grupo de Pesquisa – Arquivo, Memória e Cidade, gerido pela 

professora Dra. Ingrid Hottë Ambrogi e pertencente ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Arte e História da Cultura. Entender a grande dificuldade das 

instituições para criar soluções de TICs de baixo custo, para aqueles que não são 

desta área de conhecimento, um usuário não conhecedor tecnicamente dificultando 

chegar a boas soluções técnicas, contribuindo assim com este público. 

 Assim, esta pesquisa visa, como objetivo, fornecer soluções eficientes de 

baixo custo para a digitalização e divulgação de arquivos e acervos permitindo 

contribuir com a análise das características das plataformas digitais disponíveis 

proporcionando o equilíbrio de baixo custo e viabilidade quanto para hardware e 

software além de analisar as características de plataformas digitais de uso livre ou 

de baixo custo para armazenamento de dados digitalizados propondo frente a 

estudos de caso ajustes dos recursos existentes nas plataformas de maneira a 

melhor adequação do arquivo digitalizado e apresentando um roteiro para cada 

plataforma que auxilie os técnicos de arquivos e acervos a realizar escolhas e 

ajustes para digitalização e armazenamento de cópias digitais dos arquivos. 

 Podemos notar a importância dos arquivos na história. Desde os antigos 

registros impressos em paredes de caverna, em tábuas de argila, no papiro e depois 

no papel. E foi através destes registros pode-se manter a memória, que contribuiu 

com a manutenção das informações, a geração de pesquisas sobre o que aconteceu 

no passado, como foi a evolução, e como chegamos ao presente, e suportando 
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muitas teorias do homem e do mundo, permitindo a reflexão e construção de um 

futuro.  

A dificuldade encontrada hoje na área de acervos, e em muitas situações, a 

restrição orçamentária é algo impactante para quem cuida de acervos e necessita 

manter ao longo do tempo. Através de análise, poder ofertar soluções ao usuário 

utilizar em seu processo de manutenção de acervo. 

A metodologia da pesquisa é de cunho qualitativo e bibliográfica com 

pesquisa de campo utilizando os instrumentos de coleta de dados do estudo de caso 

projeto Museu de Rua. 

Abordando um pouco mais sobre estas metodologias científicas, sobre a 

pesquisa qualitativa, segundo Ratner podemos dizer que: 

 

A metodologia qualitativa reconhece que a subjetividade do 

pesquisador está intimamente envolvida na pesquisa científica. A 

subjetividade orienta tudo, desde a escolha do tópico que se estuda, 

até a formulação de hipóteses até a seleção de metodologias e a 

interpretação dos dados. No metodológico qualitativo, o pesquisador 

é incentivado a refletir sobre os valores e objetivos que ele traz para 

sua pesquisa e como eles afetam o projeto de pesquisa. Outros 

pesquisadores também são incentivados a refletir sobre os valores 

que qualquer investigador em particular utiliza (RATNER, 2002, p.1, 

tradução nossa). 

  

 E na pesquisa bibliográfica, baseado em Severino: 

 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de 

categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 

devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 

contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos 

textos (SEVERINO, 2007, p. 122) 
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Esta tese está dividida seguindo a seguinte estrutura: no capítulo “O 

processo de digitalização e desmaterialização do real para o virtual” abordar a 

importância de conceitos simples e ligados a pesquisa. Definir o processo de 

digitalização, que foi primordial ao trabalho do caso de uso do Museu de Rua, a 

importância do hardware com os equipamentos físicos, como escâner, o computador 

ou servidor para uso dos sistemas, enfim, e o software que é a parte lógica deste 

processo, permitindo assim, criar a digitalização. O capítulo também trata as grandes 

soluções que um dia foram importantes para a tecnologia e hoje são tecnologias 

defasadas e obsoletas, pela evolução, como o armazenamento em disquete, o pager 

ou a máquina de escrever. Foram muito importantes no passado e hoje são objetos 

em desuso pela evolução da tecnologia, esta que precisou ser substituída no grande 

avanço tecnológico. E o grande impacto da falta desta “atualização” e todas as suas 

preocupações através do exemplo vivo do incêndio do Museu Nacional ocorrido em 

setembro de 2018 no Rio de Janeiro e a perda de inúmeros artefatos importantes 

para a história. Também a comparação da tecnologia utilizada atualmente no Museu 

do Louvre, em Paris, além de tratar das tecnologias existentes e utilizadas na 

reprodução do crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo da América do Sul.  

Ainda no mesmo capítulo será abordada a importância da memória e seu 

vínculo com as pessoas. A construção da memória e como as pessoas atribuem a 

sua importância em suas vidas. Outro ponto de destaque é a importância do 

armazenamento, bem como a manutenção desta memória e a criação de seu 

vínculo de forma duradoura, e, as tecnologias atuais, com suas principais 

preocupações. 

Já no capítulo “A tecnologia, a memória e a história” busca-se relacionar o 

vínculo destas três peças-chave. Desta forma, resgata-se como a memória e a 

história estão presentes no projeto do Museu de Rua, criado por Júlio Abe Wakahara 

e como objeto de pesquisa o projeto do grupo Arquivo, Memória e Cidade. E, dentro 

deste projeto, tratando a importância da preservação da memória digital e ter um 

sistema documental para a manutenção do registro. Além de definir as leis e 

políticas públicas existentes no Brasil sobre arquivos públicos e privados e o retrato 

sobre a negligência do Patrimônio Histórico no país. 

Em continuidade, o capítulo 3 aborda a memória e virtualidade, isto é, a 

utilização das tecnologias de manipulação de documentos como o GED – Gestão 
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Eletrônica de Documentos, sua utilização e discussão, tratando a diferença de 

imagem digitalizada e a imagem digital, além, do conceito do “novo museu 

imaginário” e projetos de museu virtual. 

No capítulo “Soluções tecnológicas” o estudo indica soluções de baixo 

custo, nível de complexidade e recursos necessários para sua implementação tendo 

em vista as tecnologias atuais e dificuldades de sua utilização para acervos digitais. 

Neste cenário são apresentadas as soluções na forma de software tais como: 

BibLivre, DSpace, AtoM e Tainacan sob a perspectiva do comparativo destas 

soluções em diversos fatores.  

Em outra seção deste capítulo aborda-se outras experiências em prol dos 

acervos de museus, encontrado em pesquisas realizadas pelo autor. 

E por fim, no capítulo “Estudo de Caso Museu de Rua” conta-se como foi 

este projeto, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Arquivo, Memória e Cidade com 

a participação deste autor, com definições, escolhas, estudos realizados e desafios. 

 Para referência bibliográfica foram utilizadas as pesquisas e publicações dos 

principais pensadores ao qual destaca-se a seguir: a professora Dra. Ingrid Hötte 

Ambrogi que trouxe contribuições a certa do Museu de Rua e o Estudo de Caso, 

Acácia Maria Maduro Hagen que destaca o processo de padronização arquivística, 

José Maria Jardim em relação a política de arquivos nacionais, Kenneth e Jane 

Laudon aos tópicos básicos de tecnologia, Lev Manovich sobre as mídias, Michael 

Pollak sobre a Memória, Miguel Ferreira no que toca a Preservação Digital, Pierre 

Nora sobre a Imagem, Memória e História, Sylvia Caiuby Novaes sobre o Corpo, 

Imagem e Memória, G. Somasundaram,  Alok Shrivastava e EMC Education 

Services sobre conceitos de armazenamento e gerenciamento das informações, e, 

cada uma das soluções tecnológicas tratada em seus sites. 
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2.1. A obsolescência e atualização tecnológica 

 A digitalização permitiu transformar o material em um registro fácil para 

guardar e divulgar para além das fronteiras do real, isto é, através das tecnologias 

da informação como as redes incluindo a Internet. Mas como podemos definir o que 

é a digitalização? Segundo o dicionário Houaiss (2018), a palavra digitalização é 

definida como “processo através do qual um dado analógico é digitalizado”. Desta 

forma, a passagem de uma linguagem material e real para uma linguagem não 

material e virtual. E nesta nova linguagem, podendo ser hospedada num modelo 

permitindo sua catalogação, evitando a perda, o desgaste, livre de agentes naturais, 

físicos e químicos, e construindo uma nova forma, de preservação histórica daquele 

bem e informação. Assim como um retrato naquele momento em que foi digitalizado, 

podendo assim permanecer na história, até que se reinvente uma nova solução 

tecnológica sendo superior ao existente e permitindo a manutenção deste registro. 

 E falando nesta tecnologia da informação e comunicação, define-se hardware 

e software. Segundo Laudon define-se hardware como a “tecnologia para 

processamento computacional, armazenamento, entrada e saída de dados [...] inclui 

também equipamentos para reunir e registrar dados, meios físicos para armazená-

los e dispositivos para a saída da informação processada” (LAUDON, 2014, p.146). 

O hardware, é a parte física que conhecemos. O computador, o escâner, os cabos, 

conectores, e tudo que o ser humano consegue apalpar. E o software, que, segundo 

Laudon “abrange softwares de sistema e softwares de aplicativo. Softwares de 

sistema administram os recursos e atividades do computador. Softwares aplicativos 

empregam o computador para uma tarefa específica solicitada pelo usuário final” 

(LAUDON, 2014, p.147). Segundo Miguel Ferreira, “o software assume então a 

responsabilidade de preparar o objeto lógico para que este seja devidamente 

apresentado a um receptor humano” (FERREIRA, 2006, p.22). Como exemplo, 

sistemas próprios de digitalização de imagens, disponível geralmente junto com os 

equipamentos de digitalização (escâneres) ou o simples programa distribuído junto 

com o sistema operacional Windows, chamado “Windows Fax and Scan”. Hoje 
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também encontramos programas para smartphones com esta função, são exemplos, 

Tiny Scanner, CamScanner, Genius Scan1. 

 Além destes aplicativos, para a digitalização, é necessário pensar na 

organização e disponibilidade de qualquer material digitalizado, necessitando de 

softwares específicos para organização e disponibilidade, já que no século XXI, 

falamos do intenso uso das grandes redes incluindo a internet, para qualquer 

receptor humano, em qualquer parte do mundo.  

A evolução da tecnologia não para. 

Falamos nos anos 80 e 90, por exemplo, do 

vídeo cassete, da máquina de escrever e sua 

evolução para a elétrica, dos primeiros 

computadores pessoais com leitores de 

disquete sendo inicialmente de 5¼ e depois 3½ 

polegadas para armazenamento das 

informações, os monitores monocromáticos de 

duas  cores (preto  e  verde,  preto  e  cinza  ou  

 

Figura 1: Disquete 

Fonte: Escrevassim2 

 

Figura 2: Bip/Pager 

Fonte: Amazon3 

preto e amarelo), o mouse com a bolinha para 

movimentação, os retroprojetores para apresentação 

de películas de plástico, transparências, a fita cassete 

para escutar músicas, do bip/pager, da câmera de 

filmar VHS, do telex, do fax, enfim, tantas tecnologias 

que hoje são obsoletas e praticamente não existem 

mais. E poder acompanhar a tecnologia, é um 

desafio. 

 

 

1 https://catracalivre.com.br/criatividade/5-aplicativos-que-transformam-seu-celular-em-um-scanner/. 

Acesso em: 23 set. 2018. 

2 http://escreveassim.com.br/wp-content/uploads/2013/10/7.jpg. Acesso em: 10 set. 2018. 

3 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41MXXh5GJGL.jpg. Acesso em: 10 set. 2018. 
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Figura 3: Fita de vídeo VHS 

Fonte: mlstatic.com4 

  

Figuras 4 e 5: Máquina de escrever e sua evolução, a elétrica. 

Fonte: Veja Máquinas5 e Pixabay6 

 

Figura 6: Câmera de Filmar VHS 

Fonte: Pixabay7 

 

4 https://http2.mlstatic.com/fita-vhs-sinfonia-de-paris-macapa-desenho-D_NQ_NP_16382-

MLB20119074616_062014-F.jpg . Acesso em: 10 set. 2018. 

5 https://www.vegamaquinas.com.br/maquina-de-escrever-marca-olivetti-modelo-linea-88-ba75-

usada-pr-7395-229827.htm . Acesso em: 13 set. 2018. 

6 https://pixabay.com/pt/photos/m%C3%A1quina-de-escrever-el%C3%A9trica-493885/. Acesso em: 

02 jan. 2020. 
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 Acompanhamos assim o processo de obsolescência tecnológica, isto é, a 

própria tecnologia ficar obsoleta, com o próprio surgimento de novas soluções. Um 

caso são as máquinas fotográficas e as fotografias. Existiam máquinas de fotografar 

com rolo de filme. Comprava-se rolos de 12, 24 ou 36 poses aqui no Brasil, e, uma 

das grandes marcas era a Kodak. Após tirar todas as fotos (poses) levava-se o rolo 

para sua revelação, o processo de impressão. Recebia-se os negativos, permitindo 

realizar a reimpressão de novas fotos, daquele rolo de filme, e as fotos impressas 

em papel específico para fotografia. 

E segundo Tecmundo (2013) o 

primeiro protótipo de câmera digital 

surgiu em 1975 a partir do conceito 

criado por Steven Sasson, engenheiro 

da Kodak. Este equipamento com um 

sensor de 100 x 100 pixels e foi este 

equipamento que realizou a primeira 

imagem digital da história, capturando 

uma imagem em preto e branco ainda 

em   1975.  Tecmundo  (2017)   afirma 

 

Figura 7: A primeira máquina fotográfica digital da 

Kodak e seu criador, Steven Sasson. 

Fonte: Tecmundo, 2017 

que esta máquina pesava 3,5 kg e utilizava uma fita cassete com capacidade de 

armazenar até 30 fotos em preto e branco, levando 23 segundos para armazenar a 

foto. E a Kodak ganhou muito dinheiro com sua patente, até 2007, quando expirou. 

 E após vários modelos8, dentre eles, a Fujix Fuji DS-1P em 1988, a Dicam, 

em 1990, a Fuji DS-200F em 1993, Apple QuickTake em 1994, podemos citar a 

Sony Mavica em 1997, utilizava disquete de 3½ para armazenar as fotos. E fotos, 

armazenadas nestes disquetes, apesar de digital, se não sofreram atualização no 

seu meio de armazenamento, ou, foram disseminadas, podem perder-se pela 

obsolescência da tecnologia. E não só com o hardware, mas também o software. 

Softwares desenvolvidos para sistemas operacionais mais antigos, podem não ter 

 

7 https://pixabay.com/pt/photos/filmadora-c%C3%A2mera-cinema-tv-273750/. Acesso em: 02 jan. 

2019. 

8 https://www.popphoto.com/gear/2013/10/30-most-important-digital-cameras?page=0,0#page-3 
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compatibilidade quando instalados em sistemas mais novos. Assim, Ferreira 

descreve: 

 

A obsolescência tecnológica não se manifesta somente ao nível dos 

suportes físicos. No domínio digital, todo o tipo de material tem 

obrigatoriamente de respeitar as regras de um determinado formato. 

Isto permite que as aplicações de software sejam capazes de abrir e 

interpretar adequadamente a informação armazenada. À medida que 

o software vai evoluindo, também os formatos por ele produzidos vão 

sofrendo alterações (FERREIRA, 2006, p.19). 

 

 E atualmente, as organizações para prosperarem dependem intensamente da 

informação digital que produzem, obrigando-as a implementar técnicas, processos, e 

políticas no intuito de garantir a vida duradoura e a acessibilidade de suas 

informações (FERREIRA, 2006, p.20). Assim, podemos definir preservação digital 

como: 

 

o conjunto de atividades ou processos responsáveis por garantir o 

acesso continuado a longo-prazo à informação e restante património 

cultural existente em formatos digitais9. A preservação digital 

consiste na capacidade de garantir que a informação digital 

permanece acessível e com qualidades de autenticidade suficientes 

para que possa ser interpretada no futuro recorrendo a uma 

plataforma tecnológica diferente da utilizada no momento da sua 

criação. (FERREIRA, 2006, p. 20). 

 

 Para podermos manter preservado qualquer material e informação digital, as 

instituições precisam preocupar-se em investir constantemente na atualização das 

tecnologias, ou, será factível a perda da informação. 

 

9 C.Webb (2003) apud Ferreira (2006, p.20) - traduzido para a língua portuguesa por Ferreira (2006, 

p.20) de C. Webb, "Guidelines for the Preservation of Digital Heritage," United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organization - Information Society Division, 2003. 
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2.2. Os impactos na falta de atualização 

O incêndio ocorrido no mês de setembro de 2018, no Museu Nacional, é um 

exemplo de um fato trágico ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, em 02 de 

setembro de 2018, pela falta de atualização. Já no Museu do Louvre, na França, 

segundo Globo TV: 

 

(...) é uma preocupação generalizada, com uma equipe dentro do 

edifício do museu dedicada a incêndio, com treinamentos constantes, 

percorrendo constantemente os mais de 20 km em corredores. Estes 

bombeiros recebem treinamento especial para lidar com obras de 

arte e diminuir os danos que possam ser causados por um incêndio. 

Eles treinam inclusive com as próprias obras do museu. A arquitetura 

do Louvre teve quer modificada para integrar os equipamentos de 

combate a incêndio. Há tubos com água passando por debaixo das 

galerias, e o material dos bombeiros está integrado ao acervo, as 

vezes escondido ao lado das obras de arte ou na arquitetura do 

museu. Além disto, há 350 mangueiras conectadas a rede de água e 

os 6.000 sensores de fumaça são controlados por computador. Por 

isto, em caso de incêndio, os bombeiros agiriam rápido e 

provavelmente evitariam que o fogo se espalhasse. Para proteger o 

visitante num incêndio, os autofalantes avisariam sobre o mesmo, e, 

automaticamente abririam-se alçapões para saída rápida do público. 

Todos os bombeiros do Louvre falam inglês para socorrer 

estrangeiros (GLOBO TV, 2018). 

 

Se compararmos as tecnologias contra incêndios existentes no Museu 

Nacional do Rio de Janeiro e no Museu do Louvre (França), percebemos muitas 

diferenças. O Museu Nacional, um prédio que completou em 6 de junho de 2018 

seus 200 anos, tinha uma estrutura não adaptada as novas tecnologias e realidades 

à área de segurança e não sofria atualização e manutenção. Podemos perceber 

esta fala observando a seguinte matéria do site G1:  

 

A situação chegou ao ponto de o museu (Museu Nacional) anunciar 

uma "vaquinha virtual" para arrecadar recursos junto ao público. para 
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reabrir a sala mais importante do acervo, onde fica a instalação do 

dinossauro Dino Prata. A meta era chegar a R$ 100 mil reais. (G1, 

2018a). 

 

Assim, percebe-se a situação crítica de recursos para manutenção do Museu 

Nacional. 

 

 

Figura 8: Incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro 

Fonte: Wikipédia, 2018 

 

Nestes fatos verídicos, constata-se que no primeiro caso, do Louvre, a 

aplicação, atualização e acompanhamento das tecnologias a questão da segurança, 

como preocupação para a atualização com as tecnologias atuais e manutenção da 

segurança, e, no Museu Nacional, não. No Louvre, a preocupação da atualização, a 

cada momento, com a aplicação das novas tecnologias enquanto no Museu 

Nacional do Rio de Janeiro, um edifício antigo, com adaptações precárias e a não 

aplicação de novas tecnologias e sua atualização. 

Similaridade ao que acontece com as TICs. Deve ser preocupação a 

continuidade da atualização das tecnologias. 

E, considerando as TICs, a digitalização dos objetos, permite obtermos, em 

duas dimensões (largura e altura), ou, dependendo, até em três dimensões (largura, 

altura e profundidade), como o exemplo da Luzia, o crânio do fóssil humano mais 
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antigo da América do Sul, em réplicas impressas em 3D10. E com o incêndio no 

Museu Nacional, segundo o G1 (2018b), pesquisadores estão recriando em 

tamanho real parte do acervo do museu em impressão 3D, incluindo Luzia. Segundo 

a matéria do G1: 

 

Os estudos estão sendo retomados em um laboratório do Instituto 

Nacional de Tecnologia (INT), por alunos de mestrado e doutorado 

da Universidade Federal do Rio. Um deles é Pedro Luiz Von 

Seehausen, arqueólogo que fazia pesquisas no Museu Nacional 

desde 2012. Agora ele tem uma nova tarefa: catalogar todas as 

peças da coleção egípcia que foram escaneadas ou tomografadas. 

“Para começar a fazer inventário, o que a gente tem escaneado, o 

que a gente tem microtipado, foi importante ter acesso a este 

espaço”, diz ele. Os arquivos 3D do acervo do Museu Nacional 

começaram a ser produzidos há mais de quinze anos, numa parceria 

com o INT e a PUC-Rio. O objetivo era justamente preservar essa 

memória caso alguma peça fosse perdida. “É um acervo que vai 

tentar ressurgir do pó, né? Porque é feito em pó, pó de nylon, a 

matéria prima é pó”, explica Jorge Lopes, pesquisador do INT/PUC-

Rio. Com a ajuda da tecnologia, muitas peças destruídas no incêndio 

vão poder ganhar forma e rosto novamente. Foi assim com Luzia. O 

crânio e o rosto do fóssil humano mais antigo da América do Sul já 

estão impressos. “Nós sabíamos que tínhamos tomografado, a 

cabeça, o crânio da Luzia, mas o rosto, essa reconstrução facial, que 

foi feita por um pesquisar inglês chamado Richard Nive, a gente nem 

lembrava que tinha escaneado”, conta Lopes. (G1, 2018b) 

 

E assim, o destaque da importante arte do processo de digitalização e 

manutenção das informações. 

 

10 https://mdemulher.abril.com.br/cultura/quem-era-luzia-a-brasileira-de-11-mil-anos-queimada-no-

museu-nacional/ . Acesso em: 23 set. 2018. 
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Figura 9: Reprodução do crânio de Luzia com uma impressora 3D. 

Fonte: G1, 2018 

 

Após o ocorrido no Museu Nacional do Rio de Janeiro, a enciclopédia livre 

Wikipédia em sua página em língua portuguesa, comoveu-se marcando seu luto 

oficial e com a seguinte informação (Wikipédia: Comunicado sobre o Museu 

Nacional11): “A comunidade da Wikipédia em Língua Portuguesa está de luto.” Além 

desta informação, explicando sobre o acontecido, ainda pede aos seus visitantes e 

colaboradores que traduzam este fato e comunicado para diversas línguas. Algumas 

que já estão traduzidas: Bikol Sentral, Birmanesa, Catalão, Alemão, Inglês, Galego, 

Esperanto, Espanhol, Francês, Interlingua, Italiano, Magyar, Mirandés, Tagalog e, 

permitindo o colaborador faça a tradução para sua língua, deste evento trágico. 

 

 

 

11 https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Comunicado_sobre_o_Museu_Nacional . Acesso 

em: 23 set. 2018. 



 

37 

 

 

Figura 10: Comunicado sobre o Museu Nacional pela Wikipedia 

Fonte: Wikipédia, 2018 

 

E, além desta iniciativa, na recuperação da perda deste riquíssimo acervo 

pela tragédia, o Wikipédia está pedindo para seus colaboradores da internet 

criassem contas no sistema Wikipedia Commons, sob licenciamento livre, inserindo 

fotos e criando a memória virtual sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O 

Wikipédia, na edição de 2018 do Wiki Loves Monuments Brasil 2018 – Patrimônio 

Histórico incentiva através de um concurso fotográfico internacional, com foco no 

patrimônio edificado e monumentos históricos, a manutenção da história e registro 

fotográfico da história, usando tecnologias atuais, como as redes e a internet. 
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Figura 11: Incentivo a inserção de fotos de relevância no Wikimedia Commons disponível no 

comunicado sobre o Museu Nacional como forma de preservação de imagens como o de 

monumentos públicos.  

Fonte: Wikipédia, 2018 

 

A inovação nas TICs precisam estar presentes neste processo. E qualquer 

solução, hoje pensada pelos profissionais da tecnologia, há a necessidade da 

preocupação da eficiência desta solução, atendimento a necessidade e facilidade de 

uso ao usuário, pensando na contínua atualização das tecnologias, além dos custos, 

muitos dos projetos hoje são bem enxutos em relação quando falamos em seu 

financiamento. 
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2.3. A memória  

A referência de memória vem do fenômeno individual, íntimo e próprio das 

pessoas. Também pode ser coletiva, com característica mutável, flutuante, com 

marcos ou pontos invariantes. Tanto a memória individual quanto a coletiva, a 

memória faz parte de acontecimentos vividos pessoalmente. E são acontecimentos 

a partir da experiência alheia, ou seja, foram vividos pelo grupo ou pelo coletivo que 

pertence a pessoa que vivenciou este(s) acontecimento(s). Muitas vezes, não houve 

participação direta, mas por um conto ou história, observação de uma gravação, um 

olhar relatado, mas que é incorporado ao imaginário que tomou tamanho relevo, e 

que foi considerado de importância por aquela(s) pessoa(s) (POLLAK, 1992, p.201). 

E conforme a importância do fato, as pessoas podem lembrar ou não, por 

exemplo, a sua data de nascimento, dos filhos, dos primos e, de repente, não 

lembrar tão bem a data de um acontecimento histórico, político, ou situacional e sua 

real importância para a pessoa. Assim, podemos falar de memória seletiva, isto é, 

nem tudo fica gravado ou registrado. É um fenômeno de construção individual de 

cada pessoa, consciente ou inconsciente. E o que ela guarda, marca, relembra, 

exclui, é algo oriundo de um verdadeiro resultado de um trabalho de organização. 

(POLLAK, 1992, p.203-204). Assim, Pollak, conclui que: 

 

A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 

tanto individual quanto coletiva, na medida em que ela é também um 

fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de 

coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de 

si. Se assimilamos aqui a identidade social à imagem de si, para si e 

para os outros, há um elemento dessas definições que 

necessariamente escapa ao indivíduo e, por extensão, ao grupo, e 

este elemento, obviamente, é o Outro. Ninguém pode construir uma 

autoimagem isenta de mudança, de negociação, de transformação 

em função dos outros. A construção da identidade é um fenômeno 

que se produz em referência aos outros, em referência aos critérios 

de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz 

por meio da negociação direta com outros. Vale dizer que memória e 

identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não são 
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fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma 

pessoa ou de um grupo (POLLAK, 1992, p.204). 

 

A memória e identidade, assim, cruzam-se na vida das pessoas. Por exemplo, 

quando falamos de algo que nos marca ou identifica. Um olhar de uma foto, uma 

situação, um conto de uma história, o uso da imaginação, a relação de uma 

experiência. Um  bebê, por  exemplo, não tem história,  possui   pouca  memória  de  

acontecimentos, pouca identidade. Já alguém com 

mais idade, trará em sua memória inúmeras 

experiência e situações que aprendeu e viveu. Ao 

ver uma foto, um bebê ou uma criança irá ter um 

olhar simplório enquanto alguém mais velho, 

poderá utilizar suas lembranças, experiências e 

relembrar algo de seu inconsciente. Um exemplo é  

a pesquisa de Sylvia Caiuby Novaes. Ela faz 

observações sobre fotografias que tirou em um 

funeral, em 1985, aldeia Bororo do Tadarimana, 

situada a uns 30 km de Rondonópolis, em Mato 

Grosso. Ela afirma que: “apesar de silenciosas, 

algumas imagens podem ser eloquentes”. 

(NOVAES, 2013). Ela ainda afirma em seu trabalho: 

 

Figura 12: Foto 1 na aldeia Bororo 

Fonte: Novaes, 2013 

 

Figura 13: Foto 2 na aldeia Bororo 

Fonte: Novaes, 2013 

 

Posso dizer o que vejo, mas certamente o que vejo não é tudo o que 

sei e que estas fotos expressam. Fato que, aliás, é bem típico das 

fotografias – quanto mais sabemos sobre o contexto em que foram 

captadas, mais elas podem expressar. Não que elas nada digam a 

um espectador que tudo desconhece sobre a cultura e a sociedade 

Bororo. Imagino que possam dizer muita coisa e certamente evocam 

outras tantas, dependendo da experiência prévia de cada um que 

estas imagens possam resgatar da memória. (NOVAES, 2013, p.5).   

 

 E continua em outro trecho: 
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O que a fotografia revela é, para mim, a possibilidade de fazer 

disparar na análise antropológica os aspectos mais emocionais, 

subjetivos e sensíveis que a pura etnografia não consegue.  Por 

outro lado, posso ter assistido a inúmeros funerais entre os Bororo, 

mas a fotografia me revela este momento único, que jamais poderá 

se repetir e que confere a ela um pouco de seu mistério. (NOVAES, 

2013, p.6).   

 

Pode-se concluir que a partir do que a pesquisadora vê na foto, o seu olhar, 

sua opinião e pensamento, do consciente e inconsciente de sua memória e sua 

identidade, cruzando-se. E ainda, na observação das fotos (figuras 12 e 13), Novaes 

descreve: 

 

Na primeira delas vejo uma mulher assoando o nariz com as mãos. 

Veste apenas uma saia com um pano amarrado na cintura. Nenhuma 

outra roupa da cintura para cima, seios à mostra. Pelo corpo vejo que 

não é uma jovem; é uma mulher com cerca de uns 50 anos. Seus 

olhos estão fechados e a cabeça voltada para baixo. Vejo que ela 

chora. Atrás dela, em segundo plano, uma outra mulher de costas, 

também usando apenas uma saia. Mas o que mais impressiona são 

os braços desta mulher em primeiro plano. Seus braços estão 

cobertos de sangue. Há também sangue nas dobras da pele da 

cintura e sangue respingado no pano da saia. Se me concentro em 

seu rosto vejo que a expressão é de dor. Ela está num ambiente 

escuro onde algo ocorre; há mais pessoas no ambiente, mas a 

fotografia não permite que eu as distinga bem. Na segunda foto vejo 

uma outra mulher sentada no chão, as pernas cruzadas a sua frente. 

Em seu colo uma enorme bandeja de palha, recoberta por uma outra. 

Com sua mão direita ela puxa a borda da bandeja para si, fazendo 

com que a palha se curve ligeiramente. De seu corpo vejo apenas as 

pernas cruzadas em posição de lótus, o braço direito e parte de seu 

rosto. No entanto, nem seus olhos posso ver, pois estão igualmente 

cobertos pela bandeja menor que se sobrepõe a esta primeira. É 

para o que está no interior desta bandeja que ela olha. Não consigo 

ver o interior da bandeja e aquilo para que ela dirige seu olhar. Mas 
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pela postura corporal e pelos gestos é como se ela carregasse um 

bebê no colo e de certo modo o ninasse. Seu braço direito segura a 

borda da bandeja de palha com muita delicadeza. Olho mais 

atentamente este braço e vejo que, tal como na primeira fotografia, 

também ele está cortado e coberto de sangue. Suas pernas cruzadas 

têm também algumas marcas de sangue. Nesta fotografia vejo 

apenas esta mulher, nenhuma outra pessoa. Atrás dela uma parede 

de palha, onde as folhas da palmeira são colocadas na posição 

horizontal, sem que as folhas sejam trançadas. Esta parede permite 

várias frestas de luz. O chão é de terra batida e há um pano próximo 

a um dos joelhos desta mulher. Não posso dizer que veja mais do 

que relatei. Mas posso dizer que de alguma forma estas imagens me 

emocionam. Vejo uma dor pungente na primeira foto. A postura da 

segunda mulher me sugere uma enorme concentração para aquilo 

em que ela parece mergulhar seus olhos, que está no interior da 

bandeja de palha e que ela carrega como se fora um bebê 

(NOVAES, 2013, p.6-8). 

 

A partir das fotografias (figuras 12 e 13), a pesquisadora descreve inúmeros 

detalhes, permitindo buscar em sua memória e apresentar nas seguintes falas: “Pelo 

corpo vejo que não é uma jovem; é uma mulher com cerca de uns 50 anos.” - 

conhecimento de idade e envelhecimento das pessoas; “Vejo que ela chora” – 

conhecimento da reação de chorar de uma pessoa; “Seus olhos estão fechados e a 

cabeça voltada para baixo” – conhecimento de tristeza; “Seus braços estão cobertos 

de sangue. Há também sangue nas dobras da pele da cintura e sangue respingado 

no pano da saia.” – conhecimento de algo grave tenha acontecido; “Se me concentro 

em seu rosto vejo que a expressão é de dor” – a partir de algumas características 

anteriores, remeteu a esta afirmação e conclusão; “Mas pela postura corporal e 

pelos gestos é como se ela carregasse um bebê no colo e de certo modo o ninasse. 

Seu braço direito segura a borda da bandeja de palha com muita delicadeza.” – a 

partir de características, e comparando com informações em sua memória, chegou a 

uma conclusão, baseado em experiências anteriores; “Mas posso dizer que de 

alguma forma estas imagens me emocionam. Vejo uma dor pungente na primeira 

foto. A postura da segunda mulher me sugere uma enorme concentração para aquilo 
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em que ela parece mergulhar seus olhos, que está no interior da bandeja de palha e 

que ela carrega como se fora um bebê.” – nesta última frase nota-se a emoção 

trazida pela memória, por fatos já conhecidos em anterior. 

 E o trabalho de manutenção da memória, depende do que as pessoas 

acabam mantendo ao longo dos anos, séculos e milênios. Pollak afirma que: 

 

O trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material 

fornecido pela história. Esse material pode sem dúvida ser 

interpretado e combinado a um sem número de referências 

associadas; guiado pela preocupação não apenas de manter as 

fronteiras sociais, mas também de modificá-las, esse trabalho 

reinterpreta incessantemente o passado em função dos combates do 

presente e do futuro. Mas, assim como a exigência de justificação 

discutida acima limita a falsificação pura e simples do passado na 

sua reconstrução política, o trabalho permanente de reinterpretação 

do passado é contido por uma exigência de credibilidade que 

depende da coerência dos discursos sucessivos (POLLAK, 1989, p. 

9-10). 

 

Pollak ainda estabelece a importância da história das organizações e riscos 

com a mudança de sua memória, e o vínculo dos autores na memória desta histórica 

e suas organizações, conforme apresentado a seguir: 

 

Toda organização política, por exemplo sindicato, partido etc. -, 

veicula seu próprio passado e a imagem que ela forjou para si 

mesma. Ela não pode mudar de direção e de imagem brutalmente a 

não ser sob risco de tensões difíceis de dominar, de cisões e mesmo 

de seu desaparecimento, se os aderentes não puderem mais se 

reconhecer na nova imagem, nas novas interpretações de seu 

passado individual e no de sua organização. Esse trabalho de 

enquadramento da memória tem seus atores profissionalizados, 

profissionais da história das diferentes organizações de que são 

membros, clubes e células de reflexão.  (POLLAK, 1989, p.10). 
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Pollak (1989) destaca também o controle da imagem associativa aos fatos e 

reações, podendo estar nesta imagem o envolvimento pessoal, os sentimentos 

pessoais das testemunhas que farão parte desta história poderão alterar o 

entendimento ou criar fatos diferentes ao que aconteceram realmente na história. E 

por este motivo, escolher bem estas testemunhas, é algo muito importante. E a 

organização desta produção de fatos com rastros como objetos materiais, a 

existência de museus com informações e artefatos, monumentos, bibliotecas, é 

muito importante. Segundo Pollak, a memória pode ser guardada e solidificada, além 

dos pontos de referência gerados pelas testemunhas, integrando assim a um fundo 

cultural comum para toda a humanidade. E com a tecnologia que dispomos, a cada 

momento, temos cada vez mais instrumentos poderosos para rearranjar 

sucessivamente a memória coletiva (POLLAK, 1989, p.10-11). 

2.4. O armazenamento 

A cada momento que passa, o ser humano gera mais e mais informações, 

que são importantes para sua vida, das pessoas, das organizações, da sociedade, 

nas nações. Um exemplo é o serviço Youtube com um bilhão de horas assistidas por 

dia por seus usuários12. Cada vez mais dispositivos que geram conteúdo, um 

exemplo disto é o uso dos smartphones pelas pessoas. E na medida que as 

informações são mais importantes, os desafios aumentam. Segundo 

Somasundaram, Shrivastava e EMC Education Services define-se dados e dados 

digitais, como: 

 

Conjunto de fatos em estado bruto a partir dos quais conclusões 

podem ser tiradas. Cartas escritas à mão, livros impressos, fotos de 

família, filmes em fita de vídeo, cópias assinadas de papéis de 

hipotecas, livro-razão de um banco e cadernetas bancárias do titular 

de uma conta são exemplos de dados. [...] Atualmente, os mesmos 

dados podem ser convertidos para meios mais convenientes, como 

uma mensagem de correio eletrônico, um livro eletrônico, uma 

imagem na forma de bitmaps ou um filme digital. Esses dados podem 

ser gerados em um computador e armazenados em fluxos de 0s e 

 

12 Disponível em https://www.youtube.com/intl/pt-BR/about/press/. Acesso em 02 jan. 2020. 
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1s. Dados neste formato são chamados de dados digitais e são 

acessíveis pelo usuário apenas após serem processados por um 

computador (SOMASUNDARAM, SHRIVASTAVA e EMC, 2011, p. 

27). 

 

O volume de geração e compartilhamento de dados cresce exponencialmente 

com o avanço das tecnologias computacionais e de comunicações, e são fatores 

que contribuem com o aumento dos dados digitais: ampliação da capacidade de 

processamento de dados; menor custo do armazenamento digital; tecnologias de 

comunicação mais rápidas e acessíveis. (SOMASUNDARAM, SHRIVASTAVA e 

EMC, 2011, p. 27-28). Como exemplo, nossas câmeras fotográficas. Antigamente, 

com o rolo de filme, tínhamos o limite de número de fotos, pelo rolo, e, caso de mais 

fotografias, trocar o rolo de filme, comumente disponível em 12, 24 ou 36 poses. 

Hoje com as câmeras digitais, o limite é a capacidade do cartão de memória 

utilizado e de sua resolução, permitindo inúmeras poses/fotos por cartão. Além do 

que não é uma função exclusiva da câmera digital ser utilizada para geração de 

fotos, temos também os smartphones ou tablets que incorporam esta função. 

Outro conceito importante que consideramos é a informação. Conforme 

Somasundaram, Shrivastava e EMC que: 

 

Dados, sejam eles estruturados ou não, satisfazem os objetivos de 

indivíduos ou empresas a menos que sejam apresentados de uma 

forma que tenha algum significado. As empresas precisam analisar 

esses dados para que eles tenham valor. Informação é a inteligência 

e o conhecimento derivados dos dados (SOMASUNDARAM, 

SHRIVASTAVA e EMC, 2011, p. 29). 

 

E pensando na importância dos dados e das informações, existe a 

preocupação constante com a sua disponibilidade e proteção. Muitas vezes, também 

incidindo em obrigações legais, regulatórias e contratuais. E sua indisponibilidade ou 

perda, prejudica pessoas ou organizações atualmente.  

Sobre armazenamento, Somasundaram, Shrivastava e EMC afirmam que: 
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Dados criados por indivíduos ou empresas devem ser armazenados 

a fim de que sejam acessados para posterior processamento. Em um 

ambiente computacional, dispositivos projetados para armazenar 

dados são chamados de dispositivos de armazenamento. O tipo de 

armazenamento usado varia de acordo com os tipos de dados e a 

velocidade em que são criados e usados (SOMASUNDARAM, 

SHRIVASTAVA e EMC, 2011, p. 30). 

 

Pensa-se em tecnologia para armazenamento. Nos primórdios, iniciamos 

falando dos cartões perfurados, tecnologia dos anos 1950, como já citado nesta 

pesquisa, nos anos 80, a vinda do disquete e as tecnologias magnéticas, sua 

evolução os HD´s (Hard Disk ou Disco Rígido), os CD´s (Compact Disc), os DVD´s 

(Digital Video Disc), pen-drive, SSD (Solid State Disc ou Disco de Estado Sólido), o 

Storage – equipamentos mais robustos utilizados geralmente por organizações 

permitindo aglutinar várias unidades de disco, como HD´s ou SSD´s, aumentando a 

capacidade de armazenamento de dados.  

Também podemos pensar numa rede de armazenamento com diversos 

Storages como a SAN (Storage Area Network), uma arquitetura escalável de 

armazenamento de dados, isto é, de forma mais simples, uma rede específica onde 

estão conectados diversos equipamentos de armazenamento incorporando também 

equipamentos/sistemas de backup (cópia de segurança). É desta forma que as 

organizações conseguem armazenar cada vez mais seus dados, de forma 

aglutinada, indo além da capacidade de uma determinada tecnologia de 

armazenamento.  

Conforme necessita-se de maior armazenamento, uma nova tecnologia 

proporcionando mais capacidade de espaço para este armazenamento. Mas é 

importante citar que estas tecnologias também aumentam em custo, e, por este 

motivo, algumas delas encontramos com alto custo ou somente sendo utilizada em 

organizações. Um exemplo prático, um provedor de serviços de mensagem 

eletrônica (e-mail) como o Gmail do Google ou Outlook da Microsoft. A área de 

armazenamento de e-mail dos usuários está distribuída em vários servidores, em 

diversos sistemas distribuídos de armazenamento, com diversas tecnologias como 
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HDs ou SSDs, que juntos, compõem a capacidade de armazenamento e 

funcionamento de todo o sistema.  

E, devemos pensar todo o software e o hardware envolvidos no sistema terão 

a capacidade de aglutinar e gerenciar estas diversas tecnologias, e, na visão do 

usuário, a transparência no seu funcionamento, proporcionando o rápido acesso e 

alta disponibilidade do sistema. 

E segundo Schimiguel sobre as tecnologias, como a internet, pode-se dizer 

que: 

 

a internet tem facilitado o acesso e o compartilhamento de 

informação no mundo, a partir da recuperação de informação 

hipermídia na rede. A hipermídia - uso combinado de multimídia 

(textos, sons, vídeos, animações etc.) e hipertexto (links na forma 

textual que permitem acessar outros recursos para organizar e 

estruturar a informação) - pode possibilitar a criação de interfaces 

que facilitem a interação entre o usuário e as funcionalidades do 

sistema. (SCHIMIGUEL, 2006, p.2) 

 

E esta facilidade pode-se verificar na “grande nuvem”, isto é, as informações 

armazenadas em sistemas disponíveis em servidores na grande rede, em algum 

local da internet, disponível de forma centralizada, ou distribuída em diversos 

equipamentos/dispositivos de hardware também distribuídos em diversos locais 

físicos diferentes, interligadas pela grande rede, e gerenciadas por software 

provendo em muitas das situações, um armazenamento único, armazenamento que 

através da internet, o usuário utiliza a partir de qualquer local através do seu 

dispositivo, como um computador de mesa, portátil, um tablet ou até de seu 

smartphone, com aplicativo disponível através de acesso por um navegador ou de 

um aplicativo compatível com os dispositivos móveis. Apenas necessitando de um 

acesso à rede internet. 

A nuvem serve como hospedagem de arquivos, bem como, uma forma de 

cópia de segurança (backup) de arquivos, disponível em qualquer que se tenha um 

acesso à internet. Hoje, muitos destes serviços dispõem de softwares inteligentes 
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com a função de permitir automaticamente a hospedagem e o backup das 

informações de forma automatizada. 

Vemos como exemplo prático, a empresa Vivo que oferta aos seus clientes o 

serviço Vivo Protege13, que inclui o serviço Vivo Sync, que segundo a empresa, 

“espaço virtual para acessar seus arquivos onde e quando quiser”. Num dos pacotes 

da empresa, para pessoa física, oferece o pacote chamado Vivo Protege Família no 

valor de R$ 29,90/mês com hospedagem ilimitada de dados em seus sistemas. E 

quando falamos para empresa, o serviço Vivo Cloud Backup Premium14, 1 Terabyte 

por R$ 19,90/mês. Também falamos de outros serviços como Amazon Drive15 por $ 

59,99 dólares/ano para 1 Terabyte, o OneDrive Personal16, R$ 24,00/mês ou R$ 

239,00/ano que inclui além de 1 Terabyte, o pacote Office 365.  E o Google17, 

ofertando em seu pacote G Suite Business, o Google Drive de 1 Terabyte (para até 

5 usuários) por R$45,90/mês para o pacote entre e-mail, videoconferência, edição 

de documentos etc. Outro serviço também disponível é o SugarSync18 com 500 

Gigabytes (metade dos concorrentes) pelo valor de $ 18,95 dólares/mês. É 

importante ressaltar que estas áreas de armazenamento são para armazenamento 

privado de arquivos, na internet, em serviços privados. Em alguns deles, é possível, 

criar um endereço para download de arquivos pelo usuário na internet, mas, é 

necessário ter um serviço de hospedagem web para prover este download. 

E muitas pesquisas vem sendo desenvolvidas no assunto de armazenagem 

de dados. Uma delas, é o uso de DNA sintético para armazenamento de dados. 

 

13 Disponível em https://assine.vivo.com.br/banda-larga/servicos-

adicionais?_ga=2.265249615.1360649377.1538940980-

1668801011.1537811958&_gac=1.208284326.1537811480.EAIaIQobChMIqvOklJrU3QIVVwmRCh2

OxgNSEAAYASAAEgJSWPD_BwE ou no site http://www.vivo.com.br > opção Internet > opção 

Serviços Adicionais. Acesso em: 04 ago. 2019. 

14 Disponível em https://assine.vivo.com.br/empresas/pequenas-e-medias/cloud/cloud-backup . 

Acesso em: 04 ago. 2019. 

15 Disponível em 

https://www.amazon.com/b/?_encoding=UTF8&node=15547130011&ref_=cd_auth_home . Acesso 

em: 04 ago. 2019. 

16 Disponível em https://onedrive.live.com/about/pt-br/plans/ . Acesso em: 04 ago. 2019. 

17 Disponível em https://gsuite.google.com/pricing.html . Acesso em: 04 ago. 2019. 

18 Disponível em https://www2.sugarsync.com/ . Acesso em: 04 ago. 2019. 
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Consultando o site do MISL - Molecular Information Systems Lab da Universidade de 

Washington nos EUA (Estados Unidos da América), são realizadas pesquisas para o 

armazenamento de imagens em DNA sintético, conforme a seguir: 

 

O Laboratório de Sistemas de Informação Molecular (MISL) da 

Universidade de Washington explora a interseção da tecnologia da 

informação e manipulação de nível molecular usando experimentos 

de laboratório in-silico e molhado. Uma parceria entre UW Computer 

Science, Engenharia Elétrica e Microsoft Research, o MISL reúne 

professores, estudantes e pesquisadores com experiência em 

arquitetura de computadores, linguagens de programação, biologia 

sintética e bioquímica (MISL, 2018a, tradução do autor). 

 

E no site do MISL, disponível a seguinte informação sobre o foco do projeto: 

 

Nosso foco atual é o uso de DNA sintético para armazenamento de 

dados. Usar o DNA para arquivar dados é uma possibilidade atraente 

porque é extremamente denso, com um limite bruto de 1 exabyte por 

milímetro cúbico e de longa duração, com meia-vida observada de 

mais de 500 anos. Estamos desenvolvendo uma arquitetura de 

sistema completa para armazenamento de arquivamento apoiado por 

DNA, com suporte a esquemas aleatórios de acesso e codificação 

que oferecem confiabilidade para compensações de densidade. 

Por que estamos empolgados com o armazenamento de DNA? O 

leve borrão rosa na foto pode conter mais de 10 terabytes de dados. 

E isso pode durar muito tempo (MISL, 2018a, tradução do autor). 

 

E conforme descrito na citação acima, na figura 14 a foto referida pelo 

laboratório (MISL, 2018a) com o armazenamento de 10 terabytes de dados. 
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Figura 14: Armazenamento de 10 terabytes 

Fonte: MISL, 2018a 

 

O Laboratório MISL pede a ajuda de pessoas voluntárias, através de seu site 

de pesquisa, #MemoriesInDNA19 para postar fotos para a pesquisa, assim, 

permitindo colecionar 10.000 imagens para testes de armazenamento em DNA 

sintético. A pesquisa conta com o apoio da empresa Microsoft, Paul G. Allen School 

of Computer Science & Engineering, Twist Bioscience e W-Electrical Engineering 

University of Washington. 

A empresa Microsoft também disponibiliza em seu site pesquisas e 

informações sobre o uso do armazenamento em DNA. Esta armazenagem é 

chamada de DNA Storage20. 

No artigo apresentado em julho de 2019 “DNA assembly for nanopore data 

storage readout”21 pela equipe do projeto, o DNA sintético torna-se muito atraente 

para armazenamento de dados digitais pela sua altíssima capacidade, durabilidade 

e relevância, em consideração ao crescimento da geração de dados pelos seres 

humanos. Segundo a pesquisa, a quantidade de informações digitais dobrou a cada 

2,5 anos, nas últimas três décadas e existe a previsão de chegar a 375 exabytes22 

até 2040. Como comparação, no site OficinadaNet23, um exabyte seria possível 

armazenar quase 11 milhões de filmes em formato 4K. E, segundo o artigo, alguns 

 

19 Disponível em http://memoriesindna.com/ . Acesso em: 07 out. 2018. 

20 Disponível em https://www.microsoft.com/en-us/research/project/dna-storage/. Acesso em: 07 out. 

2018. 

21 Disponível em https://www.nature.com/articles/s41467-019-10978-4. Acesso em 25 out. 2019. 

22 Um exabyte é igual a 9.223.372.036.854.775.808 bits 

23 Comparação disponível em https://www.oficinadanet.com.br/hardware/24629-qual-a-diferenca-de-

tamanho-entre-um-terabyte-gigabyte-e-petabyte. Acesso em 25 out. 2019 
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desafios para este projeto são: processo trabalhoso de leitura usando 

sequenciamento, ser um processo lento e de alto custo. 

E ao falarmos de armazenamento, também precisamos pensar na segurança 

como um elemento-chave muito importante. Somasundaram, Shrivastava e EMC 

salientam preocupações com:  

 

disponibilidade – todos os elementos devem ser projetados para 

garantir a acessibilidade; segurança – devem ser estabelecidas 

políticas, procedimentos e integração apropriados dos elementos 

principais que impedirão o acesso não autorizado às informações; 

escalabilidade – as operações devem alocar recursos para 

processamento ou armazenamento adicionais sob demanda, sem 

interromper as operações do negócio; desempenho – todos os 

elementos principais devem fornecer serviço e desempenho 

otimizados a todas as solicitações de processamento em alta 

velocidade; integridade de dados – mecanismos como códigos de 

correção de erros e bits de paridade que asseguram que os dados 

sejam gravados no disco exatamente como foram recebidos. 

Qualquer variação durante a sua recuperação indica que estão 

corrompidos, podendo afetar as operações da organização; 

capacidade – requerem recursos adequados para armazenar e 

processar grandes quantidades de dados de forma eficiente. Quando 

os requisitos de capacidade aumentam, a central de dados deve ser 

capaz de fornecer capacidade adicional sem interromper a 

disponibilidade ou, pelo menos, com uma interrupção mínima. A 

capacidade pode ser gerenciada realocando recursos existentes, em 

vez de adicionar novos recursos; gerenciabilidade – deve-se 

executar todas as operações e atividades da maneira mais eficiente. 

Gerenciabilidade pode ser obtida com automação e redução de 

intervenção humana (manual) nas tarefas comuns 

(SOMASUNDARAM, SHRIVASTAVA e EMC, 2011, p. 34-35). 

 

 As preocupações são diversas, como a segurança, descrito acima, e, 

qualquer ambiente deve ser pensado e otimizado para operar e funcionar nas 
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melhores condições possíveis, equilibrando custos, mas buscando atender seus 

benefícios e objetivos. 

 Projetos como o do armazenamento em DNA apesar de serem realidade, 

ainda estão na pesquisa, com algumas dificuldades para seu total uso. O poder de 

armazenagem aumenta, o poder computacional aumenta, e a dependência do ser 

humano para os sistemas computacionais também aumenta por sua incapacidade 

de tratar humanamente tanto volume e processamento em tão pouco tempo. Mas a 

importância da memória depende do ser humano, pois ele é que atribui significado 

ao que é importante para geração da memória.  
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33..  AA  tteeccnnoollooggiiaa,,    

aa  mmeemmóórriiaa  ee  aa  hhiissttóórriiaa..  
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Como abordado no capítulo anterior, a tecnologia faz-se necessária para a 

manutenção e arquivamento da informação, e, principalmente, de materiais 

importantes para a história. Esta história não desaparecer. A história se cristalizando 

e conservando. A eternização e criação de um passado podendo ser vivido no 

presente e criando análises e reflexões, o amadurecimento e continuidade da 

experiência do passado no futuro com a bagagem histórica. A memória sendo 

criada, revelando as novas gerações, fatos, curiosidades. Como era o ontem, o que 

temos hoje, e como chegaremos no amanhã (NORA, 1993). 

3.1. A História e a Memória 

História é definida como “reconstrução sempre problemática e incompleta do 

que não existe mais [...] uma representação do passado” (NORA, 1993, p. 9). Nora 

(1993, p.9) define memória em outra parte de seu texto como sendo “um fenômeno 

sempre atual, um elo vivido no eterno presente. [...] A memória se enraíza no 

concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto”. Tanto história quanto 

memória andam juntas, dependentes, e sem memória não podemos viver a história. 

Os museus criam seus acervos para manter a memória desta história que 

ficou no passado, mas, se eterniza pela manutenção desta memória. Um exemplo é 

o ilustrado pela pesquisadora Haike Roselane Kleber da Silva em 2014, em sua 

entrevista: 

 

No caso das exposições virtuais e da Coleção Ensino e Memória, 

estas são elaboradas a partir de uma temática histórica, compostas 

por textos e sugestões de atividades didáticas para uso em sala de 

aula, além de reprodução de imagens do acervo sobre o tema em 

questão. A escolha da temática dialoga com o potencial do acervo e 

com as propostas curriculares. Os textos buscam explorar o assunto, 

resgatando sujeitos históricos antes esquecidos pela historiografia (a 

participação dos marinheiros na Revolta da Chibata; dos mascates e 

ambulantes na constituição do espaço urbano; das mulheres na 

guerra e no futebol). Já as atividades pedagógicas problematizam 

questões do presente e do passado, oferecendo possibilidade para 

que o aluno confronte, intérprete, questione e reflita sobre o fato 

histórico por meio da análise das fontes documentais. Essa 
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dinâmica/propósito não se difere das concepções adotadas na 

elaboração das demais atividades. No caso das oficinas 

pedagógicas, o trabalho é realizado diretamente com professores e 

alunos de graduação abordando questões teóricas e metodológicas 

sobre os usos dos documentos de arquivo na sala de aula (SILVA, 

2014). 

 

 Neste diálogo de Silva, percebe-se que através de dados da memória da 

história utilizam-se dinâmicas trazendo a professores e alunos atividades de reflexão 

sobre a história que aconteceu. Desta forma, a importância do conhecimento e da 

existência da história, e hoje, principalmente, com o uso das atuais tecnologias. 

Vemos por exemplo no caso do Museu de Rua, trabalhado por Júlio Abe Wakahara 

entre 1977 e 2013 (Ambrogi, p.2, 2017a). E, no trabalho de Ambrogi (2017a), define-

se Museu de Rua como: 

 

O Projeto Museu de Rua é um acervo fotográfico sobre o espaço 

urbano idealizado pelo arquiteto, museólogo e fotógrafo Júlio Abe 

Wakahara, entre 1977-2013. Cerca de oitenta exposições foram 

realizadas nas ruas, com o objetivo de provocar na população a 

curiosidade sobre as transformações das cidades, despertar o seu 

interesse, desafiá-la a pensar sobre as grandes alterações sofridas e 

que mudaram drasticamente muitos tecidos urbanos, em especial no 

centro da cidade de São Paulo. (AMBROGI, p.2, 2017a) 

 

 E neste mesmo trabalho, Ambrogi destaca-se uma passagem muito 

importante sobre o Projeto Museu de Rua levantado por Maria Eugênia Franco, em 

1978:  

 

A criação do Museu de Rua por Júlio Abe Wakahara visava na 

época, “criar o impacto da presença do passado arquitetônico e 

urbanístico de São Paulo, para tentar conscientizar sobre a 

necessidade de ‘defendermos’ as obras básicas remanescentes” 

(FRANCO, 1978). 
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 A partir do Projeto Museu de Rua percebe-se a importância do Arquivo, da 

Memória e da História. Na provocação realizada, pelas exposições, permite a 

população refletir sobre a mudança do ambiente, do antes, registrado por imagens 

dos fotógrafos Militão Augusto de Azevedo (1879-1905) e de Aurélio Becherini 

(1879-1939) e dos dias atuais (Ambrogi, 2017a).  

3.2. A importância da memória e o sistema documental 

A memória é criada a partir de fatos, objetos, que sejam considerados 

relevantes pelas pessoas. No caso do Museu de Rua, é relevante comparar através 

de imagens, momentos diferentes e realizar a reflexão sobre o que mudou, como 

mudou, seu significado, importância, relevância, pontos fortes e pontos fracos, no 

que era antes, o que causou a mudança e como ficou depois. 

 Para isto, é importante a memória. A memória acontece pelo registro do que 

se julga significante, marcante. Desde a antiguidade verificamos registros. Um 

exemplo é a arqueologia analisando e estudando culturas e modos de vida de 

diversas sociedades humanas, realizado através de descoberta de registros, que 

viraram memória, por exemplo, escrito nas paredes de cavernas, ou através de 

objetos depositados por exemplos em esfinges, nas pirâmides, ou em outros tipos 

de templos criados pelos povos antigos, incluindo informações que na época 

julgavam-se importantes, nestes locais e objetos. Percebe-se exatamente na fala de 

Ulpiano T. Bezerra de Menezes: 

 

Tome-se como referência o caso da Grécia antiga, aparentemente 

tão rica em documentação textual: basta lembrar que, se dela 

tirarmos o material epigráfico, sobra-nos pouco mais que antologias 

selecionadas pelos eruditos alexandrinos, que, a partir do século IV 

a. C. , coletaram e recopilaram textos antigos, naturalmente segundo 

seus critérios de valor e interesses, historicamente definíveis. Além 

disso, esta triagem se desdobra em circunstâncias, às vezes 

fortuitas, das condições de conservação. A própria Biblioteca de 

Alexandria, que se acredita ter possuído cerca de 700.000 volumes, 

atingida por incêndio, legou-nos ínfima parcela desse acervo 

(MENEZES, 1983, p. 109). 
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 Para organizar estas informações é necessário construir e criar um campo 

documental estruturado, ainda abordado por Menezes: 

 

O que importa, então, é se temos elementos suficientes para compor, 

instaurar, definir um sistema documental, que é produzido pela 

operação de conhecimento do historiador. Ele não existe em estado 

"natural": as coisas físicas não são documentos, são, isto sim, 

fenômenos da natureza e é a operação do historiador que cria o 

campo documental (o mesmo poderia ser dito dos textos, não 

obstante a existência de certas categorias específicas de 

documentos "de nascença"). Indispensável, pois, é dispor de material 

para integrar um campo inteligível e um sistema orgânico, passível 

de leitura. É preciso reconhecer, contudo, que uma parte das críticas 

feitas por aqueles que marginalizam a cultura material tem razão 

quanto a certos vícios dos arqueólogos, sobretudo na medida em 

que as coisas materiais são por eles frequentemente tratadas como 

se fossem realidades em si, à parte, reificadas (MENEZES, 1983, p. 

109). 

 

 Temos definido um sistema documental de armazenamento destes estudos, 

criados pelo historiador, adicionando sua análise e observações, através de seu 

conhecimento, considerando padrões e aspectos socioeconômicos, políticos, 

organizacionais, sociais e questões pertinentes para o registro na história e assim 

criação de uma memória para o futuro. Este sistema documental indo ao rumo da 

área da arquivologia, aos arquivos e a gestão documental. E este sistema 

documental, baseado em arquivos, definido pela Lei n° 8159 de 8 de janeiro de 1991 

que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 

providências, no seu artigo 2° como “os conjuntos de documentos produzidos e 

recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, 

em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, 

qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.” Estes 

arquivos podem ser do tipo público ou privado, respectivamente definidos pela 

mesma lei, no seu artigo 7° “os arquivos públicos são os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de 
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âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas 

funções administrativas, legislativas e judiciárias” e no seu artigo 11° “consideram-se 

arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades.” 

 Os órgãos públicos ou privados, através de políticas definidas por estatutos 

ou legislação vigente respeitando suas diferenças, devem administrar, organizar e 

gerir estes arquivos, chamando assim de gestão de documentos, também definido 

pela mesma Lei n° 8159, no artigo 3° como “o conjunto de procedimentos e 

operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente.” E estes arquivos farão parte de uma 

memória, que deve ser imortalizada. 

 José Maria Jardim, pesquisador e especialista em Ciências da Informação e 

em processos de Arquivologia, em um de seus trabalhos, retrata como no Brasil são 

as políticas públicas de patrimônio: 

 

No Brasil, há uma histórica negligência do Patrimônio Histórico em 

seus diversos níveis governamentais no que se refere ao campo dos 

arquivos. [...] No caso brasileiro, os setores de Patrimônio Histórico 

tendem a não atuar ou atuar perifericamente no que se refere ao 

tema da política nacional de arquivos (JARDIM, 2011, p. 210). 

 

 Podemos perceber que Jardim cita infelizmente, a pouca preocupação pelos 

órgãos do Patrimônio Histórico em não atuarem com uma política eficaz para o 

cuidado com o Patrimônio Histórico. Uma justificativa para esta situação pode ser a 

falta de interesse ou descaso; o pouco investimento ou a falta deste para o 

processo, que envolve, pessoas com conhecimento no assunto, além dos 

conhecimentos técnicos em arquivamento, uso de materiais e soluções técnicas 

para os procedimentos. Pode-se notar no trabalho de Jardim este discurso: 

 

As políticas públicas arquivísticas pressupõem profundo 

conhecimento político, gerencial e técnico-científico por parte dos 

seus formuladores. Trata-se de um conhecimento que emerge de 
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olhar multidisciplinar, a partir não apenas da Ciência da Informação e 

da Arquivologia, mas também da Análise das Políticas Públicas, da 

Ciência Política e da Administração. Além disso, requer um 

conhecimento extensivo da realidade sobre a qual o Estado pretende 

agir em relação aos arquivos (JARDIM, 2011, p. 210). 

  

Desta forma, além das soluções técnicas, é importante o saber do 

conhecimento e olhar para o processo de Patrimônio Histórico. 

3.3. A memória e a virtualidade  

E considerando a gestão dos documentos, numa época onde temos a 

tecnologia ao favor das pessoas na era da informação, como computadores e 

sistemas informatizados, podemos falar da Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

ou também chamado Gerenciamento Eletrônico de Documentos, que segundo Don 

M. Avedon é definido e analisado como: 

 

uma configuração de equipamento, software e, normalmente, de 

recursos de telecomunicações baseada em computador e 

automatizada que armazena e gerencia imagens de documentos – e 

seus índices codificados – que podem ser lidas por máquinas e 

processadas por computador para recuperação sob solicitação. Os 

sistemas de GED preservam as características visuais e espaciais e 

a aparência do documento original em papel. O documento pode ser 

exibido ou impresso em papel onde e quando necessário em apenas 

alguns segundos. E uma de suas grandes vantagens é a capacidade 

de capturar, recuperar e transmitir documentos contendo todos os 

tipos de informação, como: manuscritas, criadas por computador, 

diagramas, fotografias, desenhos de engenharia, impressões digitais. 

(AVEDON, 2002, p. 11). 

 

 O acesso e manipulação de documentos usando o GED, como apresentado 

pela definição, agiliza trazendo com rapidez no acesso à informação através da 

utilização de sistemas informatizados. E além do avanço das redes e internet, o 

acesso de qualquer lugar por qualquer um usando alguns cliques facilita qualquer 

pessoa a visualizar esta informação, não necessitando estar limitado fisicamente 
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com o documento em seu local de guarda, ganhando além de suas fronteiras, 

disponível em todo o mundo globalizado. 

 Avedon ainda destaca o processo de digitalização do documento, com sete 

fases como a preparação do documento a ser digitalizado, a digitalização, a 

inspeção, a indexação, a compactação da imagem, a gravação em mídia e a 

certificação e controle de qualidade como tarefas importantes a serem realizadas 

(AVEDON, 2002). E em cada uma destas fases com a preocupação no processo de 

digitalização dos documentos. Além disto, após a digitalização do documento, a 

criação de um processo de indexação é importante, por ser necessário definir como 

estes documentos serão localizados, selecionados e recuperados para visualização 

e cópia (AVEDON, 2002). Também é necessário levar em consideração que para a 

criação deste indexador com aspectos socioeconômicos, políticos, organizacionais, 

sociais, históricos, da necessidade de um especialista, de um observador e 

conhecedor do assunto, um pesquisador ou até de um historiador, com 

conhecimento sobre o assunto tratado na digitalização para a realização do 

processo de indexação. 

 E o motivo que leva a digitalizar e organizar estes documentos por estarem 

em formato físico, como, folha de papel, sem uma cópia de segurança, sem 

organização e indexação por um sistema informatizado, e apenas, restrito ao acesso 

de poucas pessoas. E a perda destes documentos, pode ser irreparável, assim 

como o que ocorreu com o Museu Nacional, em 2018, no Rio de Janeiro. 

 Mas existem diferenças entre uma digitalização de imagem analógica ou uma 

foto digitalizada e uma foto digital. Segundo Ambrogi, “a digitalização de imagens 

analógicas diverge da constituição de uma imagem digital, a primeira é uma 

´tradução de informações´, ou seja, possui uma continuidade física, um fluxo 

contínuo que interpreta o sinal e reconstitui a imagem da mesma maneira” 

(AMBROGI, 2016). Já para Manovich a imagem digital tem dependência com o 

software que a gerou-a. Ela foi gerada por ele e não existem sem ele. Ela foi 

constituída pelo software e não existem sem ele. Sua reconstrução em seu acesso 

só é possível através do software. Assim, sem o software, não há a imagem digital, 

não existindo mídia digital, apenas software (MANOVICH, 2012). 
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 Ambrogi aborda a importância da escolha do software no processo de 

digitalização de acervos e a amplitude de visualização que um acervo pode ter 

quando digitalizado: 

 

Um aspecto importante na digitalização de acervos, uma vez que as 

imagens analógicas são transformadas em uma base digital, é 

necessário escolher um software com uma interface amigável para 

que as informações possam migrar quando há atualização do 

sistema de acesso, embora uma imagem analógica não seja 

transformada em uma imagem digital, apenas armazenada sua 

constituição não é alterada enquanto imagem, ou seja, não pode ser 

manipulada da mesma maneira que uma imagem gerada 

digitalmente. Os processos de digitalização permitem o acesso a um 

grande número de informações disponibilizadas, em que os 

pesquisadores podem tecer um panorama mais amplo nas 

investigações. Essa possibilidade abre portas para pesquisas 

surpreendentes pelo volume de informação que pode ser acessado.  

(AMBROGI, 2016, p.106). 

 

 E ainda nesta passagem, Ambrogi (2016) destaca o “novo museu imaginário” 

criado a partir da digitalização de imagens para o Museu de Rua a partir do processo 

de digitalização da imagem e a contribuição obtida neste processo. 

 

O novo museu imaginário, espaço mental e pessoal tramado entre a 

informação circunstanciada pela memória e a cultura de cada 

indivíduo ganha força com as tecnologias e expande seus limites 

pessoais na medida em que pode ser partilhado, realizando a 

interface pessoal/coletivo – o olhar, o pensamento, a seleção; ele 

pode caminhar do individual para o coletivo de muitas maneiras. 

Dessa forma, o conhecimento sobre as produções humanas e seus 

sentidos ganha uma outra dimensão. No caso do Museu de Rua, o 

transeunte da cidade conduz a si mesmo ao atribuir significados e 

gerar seus questionamentos (AMBROGI, 2016, p.106). 
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 A evolução da tecnologia vem permitindo expandir limites antes não 

alcançáveis. O processo de digitalização proporciona a transformação numa nova 

mídia. A evolução do hardware e do software cria o incremento de novos recursos, 

melhora do processo. E neste processo é importante a preocupação com a 

atualização tecnológica. Pode-se citar o caso do lápis e o papel, com a evolução, a 

lapiseira e hoje, o tablet, o smartphone e o uso do teclado virtual como exemplo para 

anotar informações numa reunião ou aula. Vemos a carta enviada pelo correio nos 

anos 80, a evolução para o aparelho de fax dos anos 90, o e-mail nos anos 2000 e 

as redes sociais ou o WhatsApp, atualmente, utilizado pelas pessoas. Vemos a 

internet como grande meio de publicação de conteúdo, transmissão e acessibilidade 

global. Objetos que fisicamente encontravam-se distantes e limitados por fronteiras 

possam transcendê-las e reunidos num local único, como uma Exposição Virtual 

num Museu Virtual, permitindo um novo olhar, uma nova análise, as pessoas e aos 

pesquisadores, muitas vezes, impedidas de estarem em diferentes lugares 

fisicamente pelos quatro cantos de nosso mundo. Temos algumas experiências 

como o Museu Casa de Portinari24 com seu Tour Virtual 360° em que o visitante 

visualiza o interior da casa onde residiu Candido Portinari. Também encontramos o 

projeto “Era Virtual”25 conforme descrito em seu site: 

 

Visando a ampla divulgação e promoção do patrimônio cultural 

brasileiro desde 2008 tem sido desenvolvido o projeto ERA 

VIRTUAL. Sua primeira iniciativa foi a criação de visitações virtuais a 

museus brasileiros e seus acervos. Este projeto foi e continua sendo 

resultado da percepção de que nesta nova era da tecnologia das 

informações é essencial inovar, rever e reconstruir o modo de 

promover a cultura. Ao perceber o potencial de das visitas virtuais em 

promover as instituições beneficiadas, em 2013, decidimos 

desenvolver o projeto também para os parques nacionais e para as 

cidades com sítios considerados como Patrimônio da Humanidade 

pela UNESCO (ERA VIRTUAL, 2019). 

 

24 https://www.museucasadeportinari.org.br e https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR-

VIRTUAL/ - - Acesso em: 28 set. 2019 

25 http://eravirtual.org - - Acesso em: 28 set. 2019 
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 O projeto ERA VIRTUAL trata-se de um projeto para disponibilizar a 

visualização de museus em 360°, incluindo seus acervos. O projeto conta com o 

apoio da Fundação VALE, IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura e à FUMCULT – Fundação de Cultura, Lazer e Turismo de 

Congonhas/MG. 

 O projeto ERA VIRTUAL digitalizou diversos museus: Virtual Pietro Ubaldi, 

Vale, Memorial Minas Gerais Vale, de Artes e Ofícios, do Oratório, Casa de Cora 

Coralina, Nacional do Mar, Victor Meirelles, da República, Casa Guignard, de 

Guimarães Rosa, Histórico Abilio Barreto, do Diamante, da Inconfidência, de 

Sant´ana, Tancredo Neves, Ciência e Técnica, do Universo – Planetário, de Arte 

Sacra, Imperial, da Memória Republicana, da Memória do Judiciário Mineiro, Virtual 

do Inmetro, Histórico Cultural Victor Lucas. Também foi contemplado pelo projeto 

exposições temporárias como Biomas do Brasil – Rio +20, Cadê a Química – Casa 

da Ciência – UFRJ, Energia Nuclear – Casa da Ciência – UFRJ, Carlos Chagas 

Filho – FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz), Olhar Viajante – Casa FIAT de Cultura, 

O corpo na Arte Africana, A química na história do universo, da terra e do corpo, De 

olho na rua – CECIP (Centro de Criação de Imagem Popular), e também a categoria 

chamada de Patrimônio Cultural como Ouro Preto/MG, Santuário de Bom Jesus – 

Congonhas/MG, Águas do Rio Grande, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Igreja 

da Pampulha, Lendas Sanjoanenses. 

 Existem outros museus, que seguem a mesma linha de como o Museu Virtual 

da RTP – Rádio e Televisão de Portugal26, Igreja do Santo Sepulcro27. Também 

outros museus indicam suas coleções, em formato de fotos, como o British 

Museum28, Museu Virtual de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília29. O 

Museu Van Gogh30 apresenta informações sobre as exposições e o museu. E outros 

 

26 https://museu.rtp.pt/#/pt/intro – Acesso em: 28 set. 2019 

27 https://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html – Acesso em: 28 set. 2019 

28 https://www.britishmuseum.org/ - Acesso em: 28 set. 2019 

29 http://www.museuvirtual.unb.br/index.htm – Acesso em: 28 set. 2019 

30 https://www.vangoghmuseum.nl/ - Acesso em: 28 set. 2019 
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museus bem mais simples ou antigos como o Museu Virtual do Transporte Urbano31 

ou Museu Virtual do Futebol32. 

 Cada um dos museus usando muita ou pouca tecnologia, empregando maior 

ou menor recursos e investimentos, expondo ou não suas coleções, expondo 

apenas informações sobre o museu ou informações básicas de suas coleções, em 

alguns casos, simples, mas com esforço de estarem presentes na grande rede, 

expondo informações e romper barreiras e estar presente nos quatro cantos do 

mundo. 

 

 

 

 

 

31 http://www.museudantu.org.br/ - Acesso em: 28 set. 2019 

32 http://museuvirtualdofutebol.blogspot.com/ - Acesso em: 28 set. 2019 
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Neste capítulo tem-se o objetivo de apresentar soluções de baixo custo, nível 

de complexidade e recursos necessários para sua implementação, tendo em vista as 

tecnologias atuais disponíveis considerando armazenagem e disponibilidade de 

informações, no foco de incluir informações de acervo contemplando o uso de 

imagens para pequenos e médios catálogos adicionando imagens, no foco dos 

museus que possuem equipe técnica de tecnologia da informação com baixo 

conhecimento, ou, não possuem, e restrição de investimento em projetos de 

tecnologia. 

Para isto, a pesquisa de sistemas com potencial em auxiliar e serem 

utilizados na catalogação e descrição arquivística como BibLivre, DSpace, AtoM, 

Tainacan e a seguir descreve-se particularmente cada um deles. 

4.1. BibLivre 

O BibLivre, disponível no endereço http://www.biblivre.org.br/, é um projeto 

brasileiro e foi idealizado e criado a partir do ano de 2005. Em 04 de março o 

Laboratório de Projeto de Circuitos (LPC) do Departamento de Eletrônica (DEL) da 

Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) recebeu as 

máquinas para o desenvolvimento do sistema. No fim de março foram realizados os 

primeiros testes dos módulos de cadastros de funcionários, de leitores e de acesso. 

Em 21 de julho disponibilizou-se uma versão de demonstração da “Biblioteca Livre” 

na Biblioteca Pedro I e depois em setembro no site a mesma versão como instalada 

na Biblioteca da ORDECC. E em 06 de abril foi anunciado que a versão 1.0 do 

Sistema BibLivre estaria disponível a partir de 02 de maio de 2006 (BIBLIVRE, 

2019b). Assim, em pouco tempo o desenvolvimento e disponibilidade da primeira  

versão deste projeto foram concluídos (BIBLIVRE, 

2019a). 

Ao longo dos anos, o sistema aprimorou suas 

funções aumentando o número de usuários, 

atualmente em mais de 15 mil cadastrados no site do 

sistema, contando com apoiadores no projeto, como o  

 

Figura 15: Logotipo do BibLivre 

Fonte: BibLivre, 2018 

Banco Itaú, a pequena equipe de desenvolvimento do Biblivre chama a atenção com 

um software livre utilizado para além das fronteiras do Brasil. Percebe-se a 

http://www.biblivre.org.br/
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preocupação dos desenvolvedores do BibLivre com a constante inovação e papel 

deste sistema junto ao seu usuário apresentado no Manual do Sistema: 

 

Nós, do BibLivre, nos somamos a esse movimento renovador, 

conscientes de que, também no âmbito das bibliotecas, as 

conquistas devem se dar, visando não ao mero aumento das 

estatísticas, mas à contribuição para a melhoria do bem-estar de 

seus usuários e colaboradores. Pretendemos tornar as pessoas 

satisfeitas para que vivam, produzam melhor, estabeleçam relações 

mais saudáveis e retribuam na mesma medida para a sociedade. 

Assim, ao prestar atenção às necessidades dos usuários, a 

biblioteca, estribada no BibLivre, coopera com o desenvolvimento 

intelectual da sociedade – uma conquista que beneficia a todos. 

(BIBLIVRE, 2019b, p. 2). 

 

A equipe do BibLivre enfatiza as seguintes tarefas para chamada de rotinas e 

sub-rotinas para um sistema de biblioteca: a busca e a recuperação da informação; 

a circulação, mediante o controle do acesso para consulta, a reserva, o empréstimo 

e a devolução de exemplares do acervo; a catalogação de material bibliográfico, de 

multimídias e objetos digitais, inclusive com controle de autoridades e de 

vocabulário, e a transferência de registros entre bases de dados; e o controle do 

processo de aquisição de novos itens para o acervo (BIBLIVRE, 2019a). E num 

processo de armazenagem de acervos e arquivos, temos a função assim definida 

pelo sistema - “a catalogação de material bibliográfico de multimídias e objetos 

digitais”. Outro ponto levantado pela equipe do BibLivre são diversos motivos para a 

sua utilização como: custo zero; ferramenta ágil e prática, de fácil uso; acesso aos 

catálogos de qualquer biblioteca do mundo através do protocolo Z39.50 padrão 

compatível e utilizado em diversas plataformas; roda no Windows, no Linux, no Unix 

ou compatível; interface simples com capacidade de catalogação para diferentes 

materiais em suas bases bibliográficas como livro, panfleto, tese, periódico, artigo de 

periódico, manuscrito, iconográfico, cartográfico, audiovisual, música/som, partitura, 

legível por computador, objeto 3D; busca por autor, título, assunto, ISBN 

(International Standard Book Number), ano de publicação, todos os atributos, serial 

da obra e tombo patrimonial; catalogação do acervo das bibliotecas e a consulta 
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online de títulos, fichas técnicas, trechos de livros e até de obras completas; 

possibilita ler e imprimir obras que estão em domínio público; programa free 

software: permite que o usuário personalize o programa de acordo com a sua 

necessidade; utilizado por mais de 15 mil bibliotecas no Brasil e em países 

lusófonos; atualizações permanentes e gratuitas (BIBLIVRE, 2019c). Assim a equipe 

destaca o BibLivre apresentando-a como uma plataforma simples e sobretudo bem 

robusta. 

 A atual versão disponível para download no site do BibLivre é a 5.0.5 e 

segundo o manual do sistema os requisitos do sistema são (BIBLIVRE, p. 12-15, 

2019b): 

 

➢ Pré-requisitos para o Hardware  

No que se diz respeito ao hardware, as configurações mínimas e 

recomendadas são: 

 

Figura 16 Requisitos de Hardware do BibLivre 

Fonte: BibLivre, 2018b 

 A figura acima, obtida do manual do BibLivre versão 5, indica uma 

configuração dependente principalmente no número de usuários simultâneos farão 

uso do sistema. A configuração mínima é um processador marca Intel tipo Pentium 

IV com 1.4 GHz ou marca AMD tipo Athlon 64 AM2, memória RAM (Random Access 

Memory) de 4 GB (GigaBytes), espaço em disco de 1 GB (GigaByte), leitor de CD-

ROM e monitor de 15 polegadas. E a configuração recomendada é um processador 

marca Intel tipo Pentium Dual Core ou marca AMD tipo Athlon II ou superior, com 8 
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GB de memória RAM, 5 GB de espaço em disco, leitor de CD, DVD ou Blue Ray e 

monitor de 20 polegadas. Nos dias atuais, os novos computadores costumam ser 

superiores a esta configuração. E apesar destes requisitos, por tratar-se de um 

sistema bem leve e flexível, não exigindo tanto do computador (hardware), mas 

como qualquer sistema, cabe sempre testes para dimensionamento ao atendimento 

às expectativas do usuário no dia a dia. Nos testes realizados, utilizou-se um 

computador com processador de 1 núcleo, 2 GB (GigaBytes) de memória RAM 

(Random Access Memory) e 60 GB em disco, que atendeu muito bem o uso para 

dois usuários simultâneos, como uma pequena demanda. 

 

➢ Pré-requisitos para o Software – Compatível com sistemas operacionais 

Windows, Linux e Unix  

O sistema é bem flexível quando falamos em suporte a um sistema 

operacional. Este suporte diz respeito ao tipo de sistema operacional que será 

utilizado no computador servidor, isto é, onde serão instalados o BibLivre e as 

informações armazenadas, e não referente ao acesso do usuário, isto é, o cliente. 

Os principais sistemas operacionais como Windows, distribuições Linux e Unix são 

suportadas pelo BibLivre. Para as versões do sistema operacional Windows temos a 

linha servidor ou server 2003 e 2008 e cliente o Windows Vista, 7, 8, 8.1 e 10. Além 

disto, as versões para cada linha de sistema operacional. Quando tratamos a linha 

servidor 2003, todas são compatíveis com o BibLivre. Para a linha Vista, apenas as 

versões Vista Starter Edition, Vista Home Basic, Vista Home Premium, Vista 

Business, Vista Enterprise e Vista Ultimate. Para a linha servidor 2008, são 

compatíveis com o BibLivre as versões Standard Edition, Enterprise, Datacenter, 

Web Server e Essential Business Server. Já para a linha 7, 8 e 8.1 são compatíveis 

com o BibLivre as versões Premium, Professional, Enterprise e Ultimate. E para a 

linha Windows 10, são compatíveis as versões Premium, Professional, Enterprise e 

Ultimate. Estas informações devem ser utilizadas quando o usuário for adquirir seu 

sistema operacional Windows junto a um representante comercial. Apresenta-se 

este detalhamento na figura 17. Para o sistema operacional Linux, existe 

compatibilidade com as distribuições Ubuntu a partir da versão 8.1, Slackware a 

partir da versão 11, Debian a partir da versão 5.0.5, Fedora a partir da versão 11 e 

Open Suse a partir da versão 11.1. Estas informações estão dispostas na figura 18. 
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Figura 17: Requisitos de Software – Windows do BibLivre 

Fonte: BibLivre, 2018b 

 

Figura 18: Requisitos de Software – Distribuições Linux do BibLivre 

Fonte: BibLivre, 2018b 
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 E o BibLivre também é compatível para o sistema operacional UNIX, a partir 

da versão 3.0 e também em outras plataformas baseadas em UNIX como o Unix 

Ware nas versões 1.0 e 7.1.4; Free BSD a partir da versão 1.0; Open BSD para as 

versões 2.0, 2.3 e 3.9; NetBSD a partir da versão 0.8 e 4BSD na sua versão Lite. 

Estas informações estão descritas na figura 19. 

  

 

Figura 19: Requisitos de Software – Distribuições UNIX do BibLivre 

Fonte: BibLivre, 2018b 

 

Um dos pontos fortes do BibLivre foi a preocupação da equipe de 

desenvolvimento para o funcionamento do sistema na plataforma Windows. A 

primeira vantagem neste ponto é a total compatibilidade com praticamente as 

últimas versões do sistema operacional Windows, desde o Vista33, Windows 7, 

Windows 8, Windows 10 e linha Windows Server – este último sendo o sistema 

operacional da Microsoft para servidores. Com isto, é possível instalar até numa 

simples máquina de usuário, um desktop, por exemplo, o sistema, permitindo sua 

flexibilidade de utilização34. Uma segunda vantagem é a forma de instalação. O 

sistema  para Windows já vem num instalador interativo com o  usuário, isto é, numa 

 

33 Na versão Windows Vista, conforme figura 16, exclui-se as distribuições Starter e Home Edition.  

34 Considera-se apenas a parte do Sistema Operacional. Como citado anteriormente deve-se 

preocupar com os demais requisitos como hardware, número de usuários simultâneos, etc.  
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conta do Windows com direitos de administrador, 

basta executar o instalador e já realiza a instalação 

de todos os sistemas dependentes para que o 

BibLivre funcione. Caso ainda exista algum fator 

impeditivo na realização da instalação, é informado 

por este pacote. Assim, a facilidade ao usuário na 

instalação do sistema, quando falamos ao seu 

conhecimento em TI. E considerando o sistema 

Windows ser o mais utilizado pelos usuários, é uma 

boa recomendação o seu uso para aqueles que não 

possuem  vasto  conhecimento  em  TI.  Uma  

terceira    vantagem    na  instalação   na   plataforma 

Windows   é  do   Manual  do  BibLivre   na   versão 5 

 

Figura 20: Manual do BibLivre 

Fonte: BibLivre, 2018b 

apresentar passo a passo este processo, facilitando para o usuário esta operação. O 

manual está disponível no endereço http://www.biblivre.org.br/ na opção “Baixar”. 

Mas caso a opção seja por usar distribuições Linux ou Unix, o usuário deverá 

ter maior conhecimento nestes sistemas operacionais, sendo um ponto fraco não 

abordar no seu Manual a realização deste procedimento nestas distribuições. 

Acredita-se que este fato se deve a: preocupação na simplicidade de uso pelo 

usuário, em muitos casos, não conhecedor da TIC; preocupação com o uso em 

pequenos e médios ambientes de usuário – utilizar um computador de mesa, 

desktop, compartilhando funções, ao invés de um ambiente dedicado e exclusivo ao 

BibLivre. 

É importante complementar que o BibLivre depende de alguns softwares de 

apoio para seu funcionamento, isto é, estes softwares deverão ser instalados antes 

da instalação do BibLivre. Estes softwares são: Java Virtual Machine versão 1.6 ou 

superior, Apache Tomcat versão 5.5 ou superior e PostgrsSQL versão 8.1 ou 

superior, descritos na figura 21. Para os sistemas operacionais Windows estes 

softwares estão incluídos no instalador do BibLivre compatível. Caso da opção para 

sistemas operacionais Linux ou Unix deverá ser realizado o download destes 

softwares e a sua instalação antes da implementação do BibLivre. 

 

http://www.biblivre.org.br/
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Figura 21: Requisitos de Software – Softwares de apoio para o BibLivre 

Fonte: BibLivre, 2018b 

 

Por se tratar do acesso ao 

sistema ser realizado por interface 

web, o computador servidor do 

BibLivre, isto é, o computador onde 

instalou-se o BibLivre estando 

conectado a uma rede local ou à 

internet, terá acesso via 

navegador35 de sua preferência. 

Mas caso o usuário queira utilizá-lo 

em seu próprio computador, 

também   é   possível.   Infelizmente 

 

Figura 22: Informações técnicas sobre hardware e 

software do servidor BibLivre usado no teste. 

Fonte: Autor, 2019 

não foi encontrado aplicativos específicos36 para uso em dispositivos com sistema 

operacional Android ou iOS, como exemplo, smartphones. Nos testes realizados o 

BibLivre foi instalado num computador dedicado ao sistema em um provedor com 

Windows Server 2008 conectado à internet. O uso desta versão de Windows deve-

se a preocupação em melhor performance do sistema operacional em relação ao 

hardware disponível pelo provedor. O desempenho considerando um a dois usuários 

simultâneos via navegador pela web, mostrou-se satisfatório. 

 

35 Exemplos de programa navegador – Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox ou Microsoft Internet 

Explorer. 

36 Também chamados comumente de “APP” 
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4.2. Google Arts & Culture (antigo Google Art Project)  

Disponível no endereço https://artsandculture.google.com/, como a própria 

empresa Google define seu projeto de apoio à arte e cultura: 

 

O Art Project é uma colaboração única com algumas das instituições 

de arte do mundo mais aclamadas para permitir que as pessoas 

descubram e vejam obras de arte on-line em detalhes 

extraordinários. Trabalhando com mais de 250 instituições, 

disponibilizamos dezenas de milhares de obras de arte de mais de 

6.000 artistas on-line. Isso envolveu a aquisição de imagens com 

resolução incrivelmente alta de obras de arte famosas, como também 

a combinação de mais de 30 mil outras imagens em um só lugar. O 

projeto também incluiu a construção de visitas em 360 graus de 

galerias individuais usando a tecnologia ''interior" do Street View. O 

projeto se expandiu imensamente desde seu primeiro lançamento. 

Mais de 45 mil objetos estão agora disponíveis para visualização em 

alta resolução, número esse que era de 1.000 na primeira versão. As 

imagens do Street View agora abrangem 60 museus, com outros a 

caminho (GOOGLE, 2019). 

 

 Atualmente o projeto é chamado de Google Arts & Culture, lançado em 01 de 

fevereiro de 2011 e está disponível para visita no endereço 

https://artsandculture.google.com/?hl=pt-BR .  Quando entrou no ar em 2011 contou  

com o apoio dos seguintes acervos do Alte 

Nationalgalerie e Gemäldegalerie, em Berlim; Freer 

Gallery of Art, em Washington; The Frick Collection, 

The  Metropolitan  Museum  of Art e MoMA,  em  Nova  

 

Figura 23: Logotipo do Google 

Arts & Culture 

Fonte: Google, 2019 

York; Uffizi, em Florença; National Gallery e Tate Britain, em Londres; Museu Reina 

Sofia e Museu Thyssen, em Madri; Palácio de Versalhes, na França; Museu Kampa, 

em Praga; Museu Van Gogh e Rijksmuseum, em Amsterdã; Museu Estatal 

Hermitage, em São Petersburgo; e a Galeria Estatal Tretyakov, em Moscou. 

 Uma questão muito polêmica e importante a ser levada em consideração 

nesta solução é sobre os direitos autorais. Rodrigo Azevedo, advogado, árbitro, tutor 

https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/?hl=pt-BR
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e palestrante em Propriedade Intelectual e Direito Digital faz considerações sobre o 

assunto em seu site “Propriedade Digital”: 

 

De outro lado, pouca atenção ainda foi dada para os reflexos 

jurídicos dessa ferramenta, principalmente no que se refere ao direito 

de autorizar ou não a reprodução e a publicação digital de obras no 

Google Art Project. Quando a obra já caiu em domínio público 

(basicamente quando o autor já faleceu há mais de 70 anos) a 

situação é mais simples: as reproduções são livres e exige-se 

apenas que seja identificada a autoria e respeitada a sua integridade 

original. Nesse caso, para viabilizar juridicamente o Art Project o 

Google geralmente precisaria sentar à mesa apenas com o museu. 

Contudo, se o prazo da proteção autoral ainda não se esgotou, a 

situação é um pouco mais complexa e outros interesses podem 

aflorar. Isso porque museus, em geral, não são titulares de direitos 

de autor sobre as obras que expõem, mas apenas têm a propriedade 

sobre o objeto físico em que elas se concretizam. Ou seja, 

normalmente não cabem aos museus determinarem sobre a 

reprodução das obras que expõem. Somente os artistas ou os seus 

sucessores (titulares de direitos autorais) podem autorizar – ou 

proibir – cópias de suas obras, diretamente ou por intermédio de 

associações especializadas. Será que todos abrirão mão de serem 

remunerados por tais cópias digitais de alta resolução? Ou será que 

essa conta está contemplada no modelo de negócio do Google, 

direta ou indiretamente? Em resumo: mais um debate está aberto. 

Novamente o Google revoluciona e enriquece nossas experiências 

digitais. E mais uma vez alguns direitos tradicionais – e o sustento 

dos que deles dependem – ficam potencialmente ameaçados em prol 

de um mundo com mais acesso à informação e ao conhecimento. 

Vêm aí novos tempos na contemplação da arte. Mas certamente 

também vem aí muita polêmica… (AZEVEDO, 2019). 

 

 Apesar de ser o Google Arts & Culture uma excelente ferramenta e gratuita, a 

discussão sobre os direitos autorais é uma questão preocupante, como próprio 
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Azevedo apresenta, assim, sendo uma ferramenta a ser avaliada com muito 

cuidado, conforme o conteúdo a ser disponibilizado. 

 No que se refere a documentação do sistema, buscando no próprio Google, é 

difícil de encontrar informações dos procedimentos da hospedagem de coleções no 

Google Arts & Culture. Em um blog, o APP-GEEK, em 

https://www.appgeek.com.br/google-arts-culture/ foi possível encontrar informações 

mais detalhadas que auxiliam no processo de utilização desta solução. 

4.3. DSpace  

O DSpace, disponível no endereço https://duraspace.org/dspace/ foi lançado 

em 2002 e é um software sem fins lucrativos e comerciais para a criação de 

repositórios digitais abertos.  Sua proposta é permitir o fácil acesso e aberto a  todos  

os tipos de conteúdo digital, incluindo texto, 

imagens (DURASPACE, 2019a). É um software 

desenvolvido pela DuraSpace, uma 

organização sem fins lucrativos com a proposta 

de  ser  independente  fornecendo   liderança   

e    inovação    para    as    tecnologias   abertas 

(DURASPACE, 2019b). O DSpace é um projeto   

 

Figura 24: Logotipo do software DSpace 

Fonte: WordPress Brasil, 2019b 

colaborativo da MIT Libraries e a Hewlett-Packard Company orientado à criação de 

repositórios institucionais e à preservação digital (IBICT, 2018). 

Os autores Milton Shintaku e Rodrigo Meirelles criaram um manual 

denominado “Manual do DSPACE: administração de repositórios”, disponível em 

http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/769/1/Manual%20do%20Dspace%

282%29.pdf, e nele definem o DSPACE como: 

 

gerencia e preserva objetos digitais fornecendo facilidades de 

recuperação. Nesse caso, cada instância do DSpace é um serviço de 

informação que disponibiliza aos seus usuários documentos digitais 

de forma facilitada, formando assim uma grande rede de serviços de 

informação. Enfim, como software, é produto de um projeto, um 

aplicativo de computador que implementa um repositório. Baseado 

na filosofia livre, fornece facilidade para os arquivos abertos, possui 

https://www.appgeek.com.br/google-arts-culture/
https://duraspace.org/dspace/
http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/769/1/Manual%20do%20Dspace%282%29.pdf
http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/769/1/Manual%20do%20Dspace%282%29.pdf
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open source, além de orientar para o acesso aberto. Entretanto, 

disponibilizar ou não os metadados para Harvesting (arquivos 

abertos), bem como o acesso livre ao conteúdo são opções das 

instituições mantenedoras dos repositórios, e não obrigação das 

mesmas.  (SHINTAKU, MEIRELLES, 2010, p.19). 

 

 Os autores definem como sendo um software open source, isto é, de código 

aberto, permitindo, caso de interesse, a alteração de seu código fonte, permitindo 

novas funcionalidades, mas, mantendo sempre a indicação de autoria. 

 No site da DuraSpace, em https://duraspace.org/dspace/resources/service-

providers/, é possível encontrar informações de parceiros certificados para 

implantação e desenvolvimento de novas funcionalidades para o sistema. Para o 

Brasil, as empresas eScire e Neki IT são provedores certificados para este tipo de 

necessidade. 

 

➢  Pré-requisitos para o Hardware 

Segundo o endereço de documentação do DSpace (em formato de wiki – 

página colaborativa, como o Wikipédia), são pré-requisitos mínimos: 3 GB de 

memória RAM e pelo menos 20 GB de espaço em disco só para o DSpace, 

dependendo do número de arquivos a serem hospedados na solução. É 

recomendada a configuração de 4GB a 8GB (respectivamente média produção e 

alta produção) de memória RAM com espaço em disco entre 200 GB e 1 TB 

(TeraByte) (respectivamente média produção e alta produção)37.  

 

➢ Pré-requisitos para o Software 

O DSPACE foi desenvolvido na linguagem Java sendo testado em sistemas 

operacionais Linux, Windows e MAC OSX. É um aplicativo baseado na web e 

segundo a DuraSpace são requisitos mínimos: Java 7 ou 8, Apache Maven, Apache 

 

37 Informações sobre os pré-requisitos de hardware encontrado no endereço 

https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/User+FAQ#UserFAQ-

WhatsortofhardwaredoesDSpacerequire?Whataboutsizingtheserver?HowmuchdiskspacedoIneed? . 

Acesso em: 25 ago. 2019.  

https://duraspace.org/dspace/resources/service-providers/
https://duraspace.org/dspace/resources/service-providers/
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Ant, Banco de Dados Relacional - PostgreSQL ou Oracle, contêiner Servlet 3.0 

(Tomcat 7+ ou similar). 

O manual elaborado por Shintaku e Meirelles e citado anteriormente foi muito 

bem elaborado, detalhado, preocupando-se em abordar seu funcionamento e sua 

arquitetura, em português, sobre o sistema, permitindo a um especialista em 

tecnologia entender sua arquitetura e funcionamento, sendo muito útil para um 

especialista de TIC. Mas, este manual, encontra-se defasado, isto é, aborda a 

versão 1.6 do DSPACE e, atualmente, a versão disponível é a 6.3. Com isto, dificulta 

a questão de dependências entre os requisitos mínimos de software e o sistema 

DSPACE exigindo do especialista maior conhecimento sobre, para seu 

funcionamento. A DuraSpace disponibiliza documentação do sistema em 

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/, completo, mas em inglês, que pode 

criar alguma dificuldade. Também exige alto conhecimento técnico em TIC, podendo 

ser necessário um especialista em TIC para instalação e treinamento dificultando o 

processo a ser realizado para um usuário comum.  

A solução apresenta-se bem robusta, e, nos testes realizados, foi uma das 

que apresentou maior conhecimento e especificidade para sua implementação, além 

do tempo com dependências de software. Apesar do material de apoio (wiki) 

percebeu-se a falta de algumas informações/preocupações não apresentadas nos 

documentos, e, problemas inesperados principalmente no componente “Tomcat” e o 

DSpace, incluindo a busca de soluções, que levou o investimento de tempo, além da 

necessidade de conhecimento técnico específico. Foi escolhido o provedor OVH 

com servidores localizados no Canadá, levando em consideração custo x benefício. 

O serviço para os testes foi o VPS – Virtual Private Server ou Servidor Privado 

Virtual que nada mais é que um servidor virtual (“um pedaço”) de um servidor físico 

de maior capacidade e porte, no plano VPS SSD 138. Este servidor possui a seguinte 

configuração: 1vCore com 2GHz, 2 GB RAM, 20 GB SSD em disco, com endereço 

IPv4 e IPv6 permitindo acesso remoto. O sistema operacional utilizado foi o Ubuntu 

versão 14.04 Server, e, nesta versão servidor, o sistema não possui interface 

gráfica, poupando assim recurso de hardware para seu funcionamento.  

 

38 Plano disponível em https://www.ovh.com/world/es/vps/vps-ssd.xml . Acesso em: 23 jul. 2019. 

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/
https://www.ovh.com/world/es/vps/vps-ssd.xml
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4.4. Tainacan 

O Tainacan, disponível no endereço https://tainacan.org/, é um projeto 

brasileiro desenvolvido pelo Laboratório de Políticas Públicas Participativas do 

MediaLab da Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com o Ministério da 

Cultura e o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) (MEDIALAB, 2018). Na verdade, 

o Tainacan é um plugin ou melhor dizendo, um software adicional ou aditivo que é 

incrementado ao sistema WordPress. O Wordpress é um software desenvolvido em 

código aberto para criação de sites, blogs ou aplicativos (WORDPRESS BRASIL, 

2019a).  

O projeto Tainacan tem como objetivos 

principais: desenvolver uma plataforma de fácil uso, 

customizável e simples de gerir, voltada para gestores 

e usuários de acervos digitais; implementar dinâmicas 

de participação social e estímulo a inteligência coletiva 

na gestão dos acervos em rede, permitindo novas 

formas de inclusão dos usuários e nos novos modos 

de gestão participativa; servir como base para a 

implementação de um serviço de rede, onde 

instituições e projetos culturais possam acessá-lo sem 

a necessidade de instalação, criando sua conta, 

disponibilizando e gerindo seu acervo de maneira 

descentralizada; facilitar a integração dos diferentes 

acervos já existentes no Brasil e  gerar um  campo  de  

 

Figura 25: Logotipo do software 

Tainacan 

Fonte: WordPress Brasil, 2019b 

 

Figura 26: Logotipo do software 

WordPress 

Fonte: WordPress, 2019a 

busca única para facilitar o acesso aos diversos conteúdos já digitalizados e 

disponíveis no país; facilitar e promover a gestão de bens museológicos em sua 

versão Tainacan+Museus (MEDIALAB, 2018). 

A plataforma de repositórios Tainacan é poderosa e flexível para WordPress. 

Permite gerenciar e publicar coleções digitais tão facilmente quanto se publica um 

post no seu blog, disponibilizando diversas ferramentas de uma plataforma de 

repositórios profissional. São funcionalidades da plataforma: “metadados e filtros” -  

escolha um metadado padrão ou escolha outros tipos de metadados que desejar 

para descrever itens em suas coleções permitindo também escolher quais destes 

metadados poderão ser usados como filtros ao navegar nas coleções; “busca 

https://tainacan.org/
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facetada” – navegação na coleção hospedada  usando a interface de busca facetada 

com filtros configurados pelo administrador; “gerência de taxonomias” – 

administração de vocabulários que podem ser usados em todas coleções; “temas” -  

temas do próprio Tainacan, que ajuda a mostrar as coleções de uma maneira 

elegante e eficaz; “API e interoperabilidade” - implementa uma API RESTful (escrita 

e leitura) para permitir a interação entre outras aplicações com seu repositório, ainda 

permitindo também expor a coleção em diferentes formatos, como Json, JsonLD, 

OAI-PMH entre outros; “blocos do Gutenberg” - permite contar histórias para as 

coleções (WORDPRESS BRASIL, 2019b).  

Tanto o Tainacan quanto o WordPress são softwares gratuitos e disponíveis 

para download na internet e seu acesso é através de um navegador. O 

funcionamento do WordPress, que suporta o Tainacan, depende de uma máquina 

servidor, com os seguintes requisitos em sua atual versão 5.2.2: 

 

➢ Pré-requisitos para o Hardware  

Não se encontrou uma configuração recomendada de hardware para o 

WordPress. Preferencialmente um computador com configuração servidor. 

Pesquisando na internet, por ser o WordPress ofertado em formato de hospedagem 

por empresas do ramo, encontrou-se a seguinte configuração mínima, lembrando 

que esta configuração de hardware dependerá principalmente da quantidade de 

acessos simultâneos que deseja-se atender e a quantidade de dados que deseja-se 

hospedar: 512 MB (MegaBytes) de RAM, 15 GB para disco, processador de 

mercado, limitação a 25.000 visitas mensais (média de 34 acessos/hora) 

(KINGHOST, 2019).   

 

➢ Pré-requisitos para o Software 

Como pré-requisitos de software faz-se necessário para o funcionamento do 

WordPress na versão 5.2.2 dos seguintes recursos: servidor baseado no sistema 

operacional UNIX/Linux39; Servidor Web Apache ou Nginx; Servidor de aplicação 

PHP versão 7  ou  superior;  Banco  de  dados  MySQL  versão  5.6  ou  superior OU  

 

39 Segundo o WordPress.org é recomendado como sistema operacional o UNIX ou Linux, apesar de 

também funcionar no sistema operacional Windows. Os desenvolvedores alertam que no Windows 
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Figura 27: Página da documentação - Tainacan 

Fonte: Tainacan, 2019a 

Banco de Dados MariaDB versão 10.0 ou 

superior; Memória configurada para o 

módulo PHP de pelo menos 256 MB; 

Habilitação do módulo mod_rewrite do 

Apache ativo; habilitação das extensões 

PHP como php_exif, php_GD. 

(WORDPRESS, 2019). 

Apesar de parecer um ponto de 

maior dificuldade do Tainacan no uso do 

sistema operacional Unix/Linux, sua 

equipe preocupou-se em elaborar 

documentação em vídeo-tutoriais bem 

detalhada, tanto da implementação do 

WordPress  quanto  do  próprio  Tainacan 

disponíveis no endereço https://tainacan.org/documentacao/ além de comunidades 

nas principais redes sociais como Facebook, Twitter e Youtube. Caso seja o objetivo 

dispor da ferramenta para a internet, é importante salientar a preocupação na 

administração e segurança deste servidor na internet. Não é o objetivo deste 

trabalho tratar sobre este tópico, mas poderá consultar mais informações na internet 

como no endereço https://cartilha.cert.br/ .  

Existem muitos provedores na internet40 que ofertam em planos de 

hospedagem o Wordpress como a Hostgator 

(https://www.hostgator.com.br/hospedagem-wordpress), Kinghost 

(https://king.host/hospedagem-wordpress), Locaweb 

(https://www.locaweb.com.br/hospedagem-de-sites-com-dominio-gratis/wordpress/), 

GoDaddy (https://br.godaddy.com/hosting/wordpress-hosting), assim, a 

administração do servidor, segurança e máquina fica sob responsabilidade da 

 

podem haver limitações e/ou dependência de recursos, assim, impossibilitando o perfeito 

funcionamento. 

40 É importante salientar que os exemplos de provedores de hospedagem WordPress servem como 

referência e exemplo de solução apenas, obedecendo a uma pesquisa realizada pelo autor no 

Google dos principais listados por esta ferramenta de busca. Nestes exemplos não estão em questão 

qualquer tipo de avaliação como qualidade ou custo do serviço prestado. 

https://tainacan.org/documentacao/
https://cartilha.cert.br/
https://www.hostgator.com.br/hospedagem-wordpress
https://king.host/hospedagem-wordpress
https://www.locaweb.com.br/hospedagem-de-sites-com-dominio-gratis/wordpress/
https://br.godaddy.com/hosting/wordpress-hosting
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empresa provedora, fornecendo o WordPress funcionando ficando ao usuário a 

responsabilidade de como usar o WordPress e instalar o Tainacan, não sendo uma 

tarefa difícil para um usuário de TIC. 

 

 

Figura 28: Administração do WordPress com o Tainacan instalado como plugin 

Fonte: Autor, 2019 

 

Nos testes realizados, foi utilizado o provedor Hostgator que dispunha em sua 

hospedagem o software WordPress para instalação. Realizou-se a instalação 

através do painel de controle do sistema de hospedagem (CPanel), e fornecido pelo 

provedor os acessos a página de administração do WordPress, e assim, 

concretizada a instalação do WordPress. Visitando a página de administração do 

WordPress, no menu lateral a aba “Plugins” e buscar primeiro o plugin 

“ImageMagick”, muito importante para o Tainacan pois este plugin permite melhor 

otimização e visualização das imagens apresentadas pelo Tainacan no WordPress. 

Depois da instalação deste plugin, realiza-se a busca do Tainacan e assim, a 
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instalação e o software está disponível. Estes procedimentos de teste levaram por 

volta de 10 minutos. É importante salientar que a partir daqui saber utilizar o 

WordPress e o Tainacan para a continuidade do trabalho, usando como referência a 

documentação citada anteriormente é algo que se torna simples. 

 São exemplos de museus que utilizam o Tainacan: 1) IBRAM – Instituto 

Brasileiro de Museus hospedando todos os seguintes museus em sua plataforma: a) 

Museu Regional Casa dos Ottoni 

(http://museuregionalcasadosottoni.acervos.museus.gov.br/), b) Museu Histórico 

Nacional (http://mhn.acervos.museus.gov.br/), c) Museu do Diamante 

(http://museudodiamante.acervos.museus.gov.br/), d) Museu Victor Meirelles 

(http://museuvictormeirelles.acervos.museus.gov.br/), e) Museu do Ouro 

(http://museudoouro.acervos.museus.gov.br/), f) Museu de Arqueologia de Itaipu 

(http://museudearqueologiadeitaipu.museus.gov.br/); 2) Museu do Índio - FUNAI 

(Fundação Nacional do Índio) (http://tainacan.museudoindio.gov.br/museu-do-indio/); 

3) Acervo Digital de Humanização da Rede Humaniza SUS - Ministério da Saúde 

(http://redehumanizasus.net/acervo-digital-de-humanizacao/); 4) Secretaria Especial 

da Cultura (Revista Filme Cultura - http://revista.cultura.gov.br/ e 5) Programadora 

Brasil - http://programadora.cultura.gov.br/), entre diversas outras instituições 

(TAINACAN, 2019b). 

4.5. AtoM (ICA-AtoM) 

O AtoM (antes chamado de ICA-AtoM), disponível 

no endereço https://www.accesstomemory.org/pt-br/, é um 

software para descrição arquivística com código fonte 

aberto, multilíngue, baseado na web. Foi inicialmente 

encomendado   pela   ICA   –   International   Council   on 

 

Figura 29: Logotipo do 

software AtoM 

Fonte: Atom, 2019 

Arquives com o objetivo de tornar fácil a disponibilidade de acervos online pelas 

instituições arquivísticas de todo o mundo, seguindo os padrões descritivos do ICA 

(ARTEFACTUAL SYSTEMS INC, 2018). Seu nome vem do significado de 

“International Council on Archives – Access to Memory”, ou traduzindo, Conselho 

Internacional de Arquivos – Acesso à Memória. É um software aplicativo 

desenvolvido para funcionamento em ambiente de rede - web obedecendo padrões 

de descrição arquivística multilíngue com opção de multi-repositório (IBICT, 2019). 

http://museuregionalcasadosottoni.acervos.museus.gov.br/
http://mhn.acervos.museus.gov.br/
http://museudodiamante.acervos.museus.gov.br/
http://museuvictormeirelles.acervos.museus.gov.br/
http://museudoouro.acervos.museus.gov.br/
http://museudearqueologiadeitaipu.museus.gov.br/
http://tainacan.museudoindio.gov.br/museu-do-indio/
http://redehumanizasus.net/acervo-digital-de-humanizacao/
http://revista.cultura.gov.br/
http://programadora.cultura.gov.br/
https://www.accesstomemory.org/pt-br/
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Mas, o que seria descrição arquivística? Baseado na definição apresentada pela 

SBA - Society of Amerian Archivists, Hagen define como: 

 

Descrição arquivística é o processo de obter, ordenar, analisar e 

organizar qualquer informação que sirva para identificar, administrar, 

localizar e interpretar o patrimônio documental de instituições 

arquivísticas e explicar os contextos e sistemas de registro dos quais 

estes documentos foram selecionados (SBA apud HAGEN, 1998). 

 

 E Hagen também complementa: 

 

... deve-se lembrar que nos países como o Canadá, Estados Unidos 

e Reino Unido, os documentos correspondentes à fase de arquivos 

correntes e intermediários são administrados por records managers, 

sendo considerados propriamente arquivos apenas os documentos 

de guarda permanente, administrados pelos archivists. Assim, 

quando se fala em descrição arquivística já está se falando 

implicitamente em documentos de guarda permanente (HAGEN, 

1998). 

 

 Desta forma, o sistema AtoM, conforme definição, auxilia na guarda das 

informações arquivísticas. Segundo Bushey o objetivo do projeto é fornecer software 

livre e de código aberto que: permita às instituições disponibilizar online os seus 

acervos arquivados, especialmente aqueles que de outra forma não poderia fazê-lo; 

gerencia as descrições arquivísticas de acordo com os padrões da ICA - 

International Council on Archives; fornece interfaces multilíngues e recursos de 

tradução de conteúdo; suporta vários tipos de coleção; é totalmente baseado na 

web, fácil de usar e segue as melhores práticas de acessibilidade; é flexível e 

personalizável; é útil para instituições de pequeno e grande porte; que suporta 

implementações de um ou vários repositórios (BUSHEY, 2012, tradução nossa). 

O AtoM está atualmente na versão 2.5 e encontrou-se no endereço de 

documentação as seguintes informações de requisitos (ATOM, 2019): 

 

 



 

85 

 

➢ Pré-requisitos para o Hardware  

Segundo o site do AtoM, a especificação de hardware foi baseada na versão 

demonstração disponível baseada em máquina virtual com as seguintes 

especificações: processador de 2 vCPUs (Unidade de Processamento Virtual) a 2,3 

GHz (GigaHertz), memória RAM de 7 GB e espaço em disco de no mínimo 50 GB no 

mínimo para o AtoM e mais armazenamento para os dados, tratados na 

documentação como “objetos digitais” (ATOM, 2019). 

 

➢ Pré-requisitos para o Software 

Segundo o site do AtoM, a especificação mínima de software para o 

funcionamento do sistema é: um sistema operacional, que pode ser Windows, Linux, 

Unix ou Mac OS X; um servidor web como Apache ou Nginx, com preferência para o 

Nginx; Elasticsearch versão 5.0 ou 5.x, não sendo suportada a versão 6.0 – sistema 

de busca distribuído com análise de dados; Oracle Java versão 7 ou superior para o 

funcionamento do Elasticsearch; banco de dados MySQL versão 5,1 ou superior; 

PHP versão 7.0 (se sistema operacional Ubuntu versão 16.04) ou versão 7.2 (se 

sistema operacional Ubuntu versão 18.04); servidor Gearman Job41 – estrutura de 

aplicativos para distribuição de trabalhos ou processos. Também se faz necessário 

habilitar as seguintes extensões no PHP: cURL, JSON, APC (apcu no PHP 5.5+ e 

necessário apcu-bc no PHP 7.0+), PDO e PDO-MySQL, XSL. E as seguintes 

extensões são opcionais no PHP: Readline (não disponível para sistemas 

operacionais Windows) e Memcache (aqui é “php-memcache” e não o php-

memcached). Opcionalmente pode utilizar o mecanismo de cache Memcached. O 

sistema também requer outras dependências, softwares que precisam ser 

instalados: ImageMagick - suíte de software para criar, editar, compor ou converter 

imagens de bitmap, usado para criar derivadas de imagens (referência e miniatura) 

do objeto digital mestre, incluindo a criação de derivados de TIFFs de várias páginas 

carregadas; Ghostscript – “seus principais objetivos são a rasterização ou 

renderização de tais arquivos de linguagem de descrição de página, para a exibição 

ou impressão de páginas de documentos e a conversão entre arquivos PostScript e 

 

41 Informação sobre o Gearman Job obtido em http://gearman.org/ em 21 de julho de 2019. 

http://gearman.org/
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PDF”42, utilizado com o ImageMagick para criar imagens derivadas em formato PDF 

de página única e de várias páginas; FFmpeg - solução completa e multiplataforma 

para gravar, converter e transmitir áudio e vídeo, incluindo a biblioteca libavcodec 

para codecs de áudio / vídeo e é usado para criar derivativos de vídeo, incluindo a 

criação de conteúdo de vídeo em formato Flash para visualização no navegador; 

pdftotext (parte do poppler-utils) – “utilitário que funciona em linha de comando para 

converter arquivos PDF em arquivos de texto simples, servindo para extrair dados de 

texto de arquivos encapsulados em PDF” 43 e é usado para extrair texto PDF para 

torná-lo pesquisável através da interface do usuário do AtoM; Apache FOP - 

formatador de impressão orientado por objetos para formatação XSL (XSL-FO), 

sendo um aplicativo Java que  lê uma  árvore FO (objeto de formatação) e  renderiza 

as páginas resultantes para uma saída especificada, usado para criar recursos de 

localização de PDF (ATOM, 2019).  

A Artefactual Systems Inc disponibiliza uma versão de testes de 

demonstração via internet no endereço https://demo.accesstomemory.org/    para    o     

usuário assim visualizar suas funcionalidades e funcionamento, até, por ser uma 

plataforma web. É importante afirmar que o AtoM é um software mais complexo de 

ser implementado, quando comparado aos citados anteriormente, dependendo de 

um especialista em TIC para tal procedimento. O AtoM é utilizado atualmente pelo 

Arquivo Público do Estado de São Paulo (http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-

atom/index.php/). 

Na figura 30 apresenta-se a demonstração do AtoM. 

 

42 Wikipedia, passim. 

43 Wikipedia, passim. 

https://demo.accesstomemory.org/
http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/
http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/
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Figura 30: Demonstração (demo) do AtoM 

Fonte: Autor, 2019 

 

4.6. Comparativo entre as soluções 

A partir das pesquisas, testes e avaliação dos sistemas apresentados, 

descreve-se suas principais vantagens e desvantagens considerando vários fatores 

para seu uso. 

No Quadro 1, em sequência, apresenta-se vários fatores avaliados 

visualizados em cada sistema para facilitar o entendimento sobre a complexidade e 

adoção em um ambiente real. 
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 BibLivre44 
Google Arts & 

Culture 
DSpace Tainacan AtoM 

Tipo de 

Licença 

Gratuíto Gratuíto Gratuíto Gratuíto Gratuíto 

Custo da 

Licença 
Zero Zero Zero Zero Zero 

Uso do 

sistema em 

rede local 

(privado) 

     

Uso público do 

sistema pela 

Internet 
     

Dificuldade de 

implementação 

do sistema em 

rede local 

(privado) 

1 0 4 3 5 

Dificuldade de 

implementação 

do sistema em 

ambiente 

Internet45 

1 0 4 146 - 447 5 

Possibilidade 

de parte ou 

total da 

solução por 

provedor 

Internet45 

 0    

Dificuldade 

para 

administração 

do Sistema 

(toda a 

solução) 

1 0 5 146 – 147 5 

Nível de 

conhecimento 

de TI para 

manutenção 

do sistema no 

dia a dia 

1 1 5 1 5 

 

44 Instalação no Sistema Operacional Windows 

45 O ambiente internet depende de um servidor na Internet ou um provedor de acesso. 

46 Em um provedor internet que já forneça o WordPress com o Linux. Obtido em: 23 jul 2019. 

47 Em um servidor na internet como por exemplo um VPS – Virtual Private Server. Obtido em 23 jul 

2019. 
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Infraestrutura 

para sistema 

na Internet45 

Servidor VPS 

com Windows 
0 

Servidor VPS com 

Linux 

Hospedagem 

WordPress46 –  

Servidor VPS 

com Linux47 

Servidor VPS com 

Linux 

Periodicidade 

de assinatura 

do serviço na 

Internet45 

(público ou 

privado)48 

Mensal 0 Mensal 
Anual46 – 

Mensal47 
Mensal 

Custo para uso 

na Internet45 

(público ou 

privado)49 

R$ 49,90 – 

serviço VPS2 - 

Empresa 

MasterdaWeb50 

0 

$ 3,35 dólares ou  

R$ 14,14 - serviço  

VPS SSD 1 – 

Empresa OVH51
 

(R$ 226,72 

sendo  

R$ 18,89/mês – 

Hospedagem 

WordPress 

Startup – 

Empresa 

Hostgator)46 – 

($ 3,35 dólares 

ou  

R$ 14,14 - 

serviço  

VPS SSD 1 – 

Empresa OVH)47 

$ 3,35 dólares ou  

R$ 14,14 - serviço  

VPS SSD 1 – 

Empresa OVH51 

Infraestrutura 

fornecida pela 

empresa na 

Internet 

Processador: 1 

vCore 3.8 GHz; 

Memória RAM: 2 GB; 

Disco SSD:  

60 GB; Transferência 

Ilimitada de dados; 

Uplink: 

100 Mbps;  

IP: 1 fixo; Sistema 

Operacional 

Windows ou Linux 

0 

Processador: 1 vCore 2 

GHz; Memória RAM: 2 

GB; Disco SSD: 20 GB 

SSD; Transferência 

ilimitada de dados; 

Uplink 100 Mbos; IP: 1 

fixo IPv4 e 1 fixo IPv6; 

Sistema Operacional: 

Linux Ubuntu, Linux 

Debian, Linux CentOS. 

(Até 125 mil 

visitas mensais; 

100GB de 

armazenamento; 

25 contas de e-

mail; SSL gratis)46 

– (Processador: 1 

vCore 2 GHz; 

Memória RAM: 2 

GB; Disco SSD: 

20 GB SSD; 

Transferência 

ilimitada de 

dados; Uplink 100 

Processador: 1 vCore 2 

GHz; Memória RAM: 2 

GB; Disco SSD: 20 GB 

SSD; Transferência 

ilimitada de dados; 

Uplink 100 Mbos; IP: 1 

fixo IPv4 e 1 fixo IPv6; 

Sistema Operacional: 

Linux Ubuntu, Linux 

Debian, Linux CentOS. 

 

48 A periodicidade refere-se a empresa indicada como pesquisa na internet com empresas com 

melhor custo x benefício. 

49 Os valores servem como referência e foram obtidos através de pesquisa na internet com empresas 

com melhor custo x benefício. 

50 Obtido em https://masterdaweb.com/cloud-vps-windows-linux em 23 de julho de 2019. 

51 Obtido em https://www.ovh.com/world/es/vps/vps-ssd.xml em 23 de julho de 2019. Este serviço é 

contratado no exterior com preços em dólar americano e convertido em reais com pagamento em 

cartão de crédito internacional. O valor em reais é uma estimativa na conversão do dólar incluindo 

taxas de transações internacionais no cartão. 

https://masterdaweb.com/cloud-vps-windows-linux
https://www.ovh.com/world/es/vps/vps-ssd.xml
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Mbos; IP: 1 fixo 

IPv4 e 1 fixo IPv6; 

Sistema 

Operacional: 

Linux Ubuntu, 

Linux Debian, 

Linux CentOS)47 

Visibilidade 

diretamente na 

propria página 

das imagens 

da coleção 

     

Interface 

Amigável 
1 2 5 2 5 

Manual de 

Usuário 

disponível 
     

Facilidade na 

busca de 

informações e 

ajuda em 

fóruns, wiki, 

redes sociais, 

etc 

1 4 4 1 4 

Licenciamento 

da coleção -

Direitos 

Autorais 

Privados da 

coleção 

 
52    

Facilidade na 

geração de 

cópia de 

Segurança na 

propria 

ferramenta 

(backup) 

1 0 5 1 5 

Endereço da 

ferramenta 
biblivre.org.br artsandculture.google.com duraspace.org/dspace tainacan.org 

accesstomemory.org/pt-

br 

Quadro 1: Comparação dos sistemas considerando vários aspectos para o usuário 

Fonte: Autor, 2019 

 

 E no Quadro 2, em sequência, a legenda do Quadro 1. 

 

 

52 Conforme descrito no item 4.2 deste trabalho o sistema considera que as figuras/imagens 

depositadas no Google Arts & Culture são de direitos autorais públicos. 

https://www.accesstomemory.org/pt-br/
https://www.accesstomemory.org/pt-br/
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Legenda do Quadro 1 

53 Sim, atende ao requisito apresentado 

53 Não, não atende ao requisito apresentado 

53 Questionável – veja nota de rodapé com maiores informações 

0 Não se aplica 

1 Bem fácil 

2 Fácil 

3 Moderado / trabalhoso 

4 Difícil 

5 Muito difícil 

Quadro 2: Legenda de informações utilizadas no quadro 1 comparativo 

Fonte: Autor, 2019 

 

 Assim, apresentamos em forma de tabela um comparativo. A seguir, pontos 

fortes, fracos, uma suma sobre perfil do uso e principal indicação. 

4.7. Pontos Fortes, Fracos, Perfil de Uso e Principal indicação dos sistemas 

Após a análise minuciosa das soluções, sucintamente cada solução é 

apresentada com a indicação de seus pontos fortes, fracos, perfil de uso e 

indicação: 

 

✓ BibLivre 

O BibLivre é um sistema fácil de implementação, não necessitando de 

grandes conhecimentos técnicos. A instalação é prática e rápida, até num 

computador mais antigo, com pouco potencial de hardware, contando com sistema 

operacional Windows. É uma das soluções mais simples das apresentadas, não 

 

53 Figura obtida em 23 de julho de 2019 no site Pixabay no endereço 

https://pixabay.com/pt/illustrations/gabarito-opini%C3%A3o-intestino-mau-1311638/ de uso gratuito 

conforme descrito em https://pixabay.com/pt/service/license/ 

 

https://pixabay.com/pt/illustrations/gabarito-opini%C3%A3o-intestino-mau-1311638/
https://pixabay.com/pt/service/license/
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possui um visual forte para catalogação de imagens, mas, por ser uma ferramenta 

destinada a bibliotecas, o seu forte é o poder de otimização e criação de fichas 

catalográficas conforme a necessidade. Permite a personalização da ficha 

catalográfica com inclusão e exclusão de campos para um determinado catálogo.  

 

 

Pontos Fortes 

• Não necessitar de grandes conhecimentos técnicos 

• Não necessitar de equipamentos de última geração 

• Baixa complexidade de manuseio. 

• Ficha catalográfica. 

• Operações de manutenção de fácil manuseio, 

exemplo a cópia de segurança (backup). 

• Funcionar tanto local quanto em rede ou internet. 

Pontos Fracos 

• Catálogo de figuras ser exibido em formato de 

download e não em visualização na própria página. 

• Em comparação as demais ferramentas, seu visual 

não é moderno.  

Perfil de uso: 

Baixo conhecimento em TI tanto para instalação quanto 

para sua manutenção ao longo do tempo. Não se 

incomoda com a interface ao usuário. 

Indicação: 
Uso local ou em rede para o usuário que não possui 

conhecimento em TI. 

Quadro 3: Pontos fortes e fracos, perfil de uso e indicação do BibLivre 

Fonte: Autor, 2019 

 

✓ Google Arts & Culture 

O Google Arts & Culture seja o mais fácil de todas as ferramentas, em seu 

uso e administração, não dependendo de investimento, pois, é hospedado 

gratuitamente pela empresa Google. Um sério agravante da ferramenta é a questão 

dos direitos autorais, pois, o material hospedado na plataforma não deve conter 

proteção autoral.  
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Pontos Fortes 

• Não necessitar de investimentos pois os recursos 

são fornecidos pela empresa Google gratuitamente. 

• Design arrojado. 

Pontos Fracos 

• É um ponto que deve ser cuidadosamente 

considerado na solução: o conteúdo não pode conter 

proteção autoral e intelectual. 

• Depender da internet para sua utilização 

Perfil de uso: 
Conteúdo não contendo proteção e com pouco 

conhecimento em TI. 

Indicação: 
Disseminar o conteúdo mundialmente com um conteúdo 

sem proteção intelectual.  

Quadro 4: Pontos fortes e fracos, perfil de uso e indicação do Google Arts & Culture 

Fonte: Autor, 2019 

 

✓ DSpace 

De todos os sistemas testados, apesar do DSpace ser excelente, bonito e 

robusto naquilo que se propõe fazer, é um dos mais difíceis de implementar exigindo 

inúmeras dependências e conhecimento altamente técnico para sua implementação 

e administração ao longo do dia a dia. Considerando este fato, é aconselhável para 

museus que possuam uma equipe de tecnologia experiente contando com uma 

infraestrutura avantajada para sua implementação. Possui parceiros tecnológicos, 

inclusive no Brasil, para auxiliar no apoio de implementação ou otimização de 

necessidades (pago). 

 

 

Pontos Fortes 

• Design arrojado. 

• Potencialidade para trabalhar com várias coleções. 

• Permite customizações (adaptações) através de 

alteração da ferramenta por especialistas de TI 

(analistas e programadores). 
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• Dispõe de empresas homologadas para suporte e 

customizações. 

Pontos Fracos 

• Complexidade na implementação 

• Complexidade na administração dependendo de um 

especialista em tecnologia para sua manutenção 

(por exemplo, criação de cópias de segurança - 

backup e manutenção do servidor) 

• Necessitar de infraestrutura de TIC específica para 

seu funcionamento 

Perfil de uso: 

Para um grande uso, um museu que quer disponibilizar 

inúmeras consultas/dia possuidor de equipe com 

especialistas de tecnologia que possam customizar 

(adaptar) e administrar a solução.  

Indicação: 
Para grandes coleções em grandes museus que dispõe de 

equipe de TI. 

Quadro 5: Pontos fortes e fracos, perfil de uso e indicação do DSpace 

Fonte: Autor, 2019 

 

✓ Tainacan 

O Tainacan além de possuir uma bonita interface, ele é fácil de operar, se o 

usuário dispor de uma hospedagem WordPress. Não que o WordPress seja difícil de 

instalar, mas, dependendo do nível do usuário, optar por uma hospedagem que 

disponha deste serviço, facilitará muito no seu uso, por ser o Tainatan um adicional 

fácil de instalar na plataforma WordPress. 

 

 

Pontos Fortes 

• Fácil integração com a ferramenta WordPress, 

principal dependência para seu funcionamento. 

• Interface amigável 

• Sendo o Wordpress um dos sistemas em sua 

categoria mais populares mundialmente (CMS – 
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Content Management System ou Sistema de 

Gerenciamento de Conteúdo, dispõe de fácil suporte 

e apoio pela comunidade em tecnologia. 

• Como o WordPress é ofertado por inúmeros 

provedores de serviços de internet, nesta opção, 

torna-se fácil contratá-lo e utilizá-lo, incluindo a 

rápida instalação do plugin Tainacan. 

Pontos Fracos 

• Dependência do WordPress 

• Maior dificuldade de implementação se o serviço for 

ser utilizado localmente 

Perfil de uso: 

Médios e grandes museus, que disponibilizam de recursos 

financeiros (não é necessário grande investimento) e dispor 

de uma a equipe de tecnologia ou alguém com nível médio 

em tecnologia, com vontade de aprender.  

Indicação: 
Maioria dos casos que dispõe de algum recurso financeiro e 

pessoas com conhecimento ou vontade de aprender. 

Quadro 6: Pontos fortes e fracos, perfil de uso e indicação do Tainacan 

Fonte: Autor, 2019 

 

 

✓ AtoM (ICA-AtoM) 

Assim como o DSpace, o AtoM é um sistema robusto, utilizado atualmente 

pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, não dispõe de um visual tão bonito 

quanto o DSPace. Também apresenta certa complexidade e exige conhecimento 

altamente técnico para sua implementação, tanto localmente ou na internet, bem 

como sua administração não é simples de ser realizada (funcionamento da máquina 

como sistema operacional e também o próprio AtoM). Considerando este fato, é 

aconselhável para museus que possuam uma equipe de tecnologia experiente e 

também uma infraestrutura avantajada para sua implementação.  
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Pontos Fortes 

• Software livre 

• Desenvolvido em torno das normas de descrição do 

International Council on Archives (ICA)54 

• Automatiza atividades como descrição, difusão, e 

que inclusive proporcionam o acesso ao patrimônio 

documental arquivístico. 

Pontos Fracos 

• Complexidade na implementação 

• Complexidade na administração dependendo de um 

especialista em tecnologia para sua manutenção 

(por exemplo, criação de cópias de segurança - 

backup e manutenção do servidor) 

• Necessitar de infraestrutura de TIC específica para 

seu funcionamento 

Perfil de uso: 

Para um grande uso, um museu que quer disponibilizar 

inúmeras consultas/dia possuidor de equipe com 

especialistas de tecnologia que possam customizar 

(adaptar) e administrar a solução.  

Indicação: 
Para grandes coleções em grandes museus que dispõe de 

equipe de TIC. 

Quadro 7: Pontos fortes e fracos, perfil de uso e indicação do AtoM 

Fonte: Autor, 2019 

 

Assim apresentou-se cada uma das soluções com seus melhores e piores 

pontos, perfil e sua principal indicação de uso. 

 

54 Baseado no artigo de Eliseu dos Santos Lima e Daniel Flores, A utilização do Ica-Atom como 

plataforma de acesso, difusão e descrição dos documentos arquivísticos de instituições públicas 

disponível em http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/download/24234/20736 

acesso em: 28 ago. 2019. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/download/24234/20736
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4.8. Considerações sobre os sistemas apresentados 

 Entre os sistemas apresentados, destacam-se dois: o BibLivre e o Tainacan. 

Ambos são os mais simples de implementação e administração no dia a dia dos 

sistemas testados, pensando em um usuário que não seja um especialista em TIC. 

O BibLivre tem a grande vantagem de funcionar localmente usando um computador 

bem simples, com a plataforma Windows. O BibLivre também permite facilmente 

otimizar a ficha catalográfica, o que é uma função muito útil, mas não sendo muito 

avantajado quando se trata de sua interface de apresentação para o usuário de uma 

imagem, não sendo visualizada a imagem diretamente na página web a imagem, 

sendo necessário o download e então a abertura da imagem. Já o Tainacan é uma 

solução muito interessante, pensa-se em partir para uma disponibilidade do 

conteúdo na internet, através de um provedor de serviços de internet, assim, num 

custo baixo. No caso do Tainacan basta o usuário realizar um treinamento sobre o 

funcionamento do WordPress, disponível e encontrado facilmente na internet, e, a 

instalação deste do Tainacan, que é um plugin (adicional) para o WordPress. É 

importante que a manutenção e administração do servidor, sistema operacional e 

serviço web fique a cargo do provedor, desonerando a administração, quando 

utilizado na forma de serviço de hospedagem. Em ambos os casos seja necessária 

a execução de backups rotineiros para a guarda dos dados, o que não é difícil para 

um usuário que utilize no dia a dia a tecnologia.  

4.9. Outras experiências em prol dos museus 

Através de pesquisas foram encontradas outras experiências em prol da 

pesquisa aos museus, apresentados a seguir. 

4.9.1 LavMuseu 

O LavMUSEU – Laboratório Virtual de Museus55 do Departamento de Teoria e 

Gestão da Informação (DTGI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é 

um grupo de pesquisa com sua atuação e detalhes segundo seu site: 

 

 

55 https://www.lavmuseu.org/ e Diretório dos Grupos de Pesquisa CNPq:   

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5348585456383447. Acesso: 28 set. 2019 



 

98 

 

O grupo de pesquisa LavMUSEU (antigo GRAFT) atua na área de 

gestão e museus, museus e informática, museu e web, teoria 

cultural. Encontra-se localizado no Departamento de Teoria e Gestão 

da Informação (DTGI) da Escola de Ciência da Informação 

(ECI/UFMG). Possui este laboratório virtual de pesquisa, que conta 

com dezenas de softwares disponíveis para os pesquisadores, bem 

como ambientes colaborativos. O LavMUSEU promoveu, até hoje, 

diversos eventos científicos como reuniões de pesquisa, seminários, 

palestras, workshops, oficinas e exposições. Um de seus projetos foi 

contemplado na sétima edição do Prêmio Ibermuseus (LAVMUSEU, 

2019a). 

 

Segundo o site do LavMuseu, conta com projetos na área de museologia e 

TIC: Museus Virtuais - tem por objetivo investigar os diversos temas vinculados à 

presença digital dos museus na web, desde questões técnicas às reflexões sobre 

teoria e virtualidade (LAVMUSEU, 2019b).  

Neste momento o projeto conta com quatro frentes em andamento: 1) 

Content/Collections Management System (CMS para Museus Virtuais), SEO 

(otimização para mecanismos de busca), Elaboração e gestão de conteúdo museal 

para a web, Dilemas da virtualidade, foco atual em fake News; 2) TI em museus: 

convênio e projeto de pesquisa com participação de pesquisadores do laboratório, 

da MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal e o IPB - Instituto Politécnico de 

Bragança (Portugal) objetivando a realização do projeto TI em Museus de Alta 

Complexidade nascendo a pesquisa Circuito Acessível de Expositores Interativos 

consistindo em uma exposição permanente da MM Gerdau – Museu das Minas e do 

Metal, voltada para o público de pessoas com deficiência, considerando a 

acessibilidade para todos; 3) Expositor Interativo56 – projeto que consistiu na 

elaboração, concepção e protótipo de um expositor interativo permitindo aos 

visitantes manusear amostras geológicas, projeto em parceria do laboratório com a 

Universidade de Aveiro/Portugal; 4) BIM Didático – projeto com o objetivo de 

elaborar e testar metodologias de ensino de projeto arquitetônico com o uso da 

tecnologia Building Information Modeling – BIM abordando hands on, tutoriais, 

 

56 https://mmgerdau.webmuseu.org/prototipo/. Acesso em: 30 set. 2019. 
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workshops, aulas em laboratório, práticas autônomas e ensino a distância, e, 

contando com a parceria da empresa ENGMEX (LAVMUSEU, 2019b). 

Em contato57 com a líder do grupo, professora Dra. Ana Cecília Nascimento 

Rocha Veiga, informou que utilizam em seus trabalhos de pesquisa a plataforma 

WordPress e que estão iniciando pesquisas no plugin Tainacan. 

4.9.2 Rede Internacional de divulgação de acervos 

No 2° Congresso da Associação de Brasilianistas na Europa (ABRE), que 

aconteceu em Paris, vários pesquisadores, entre eles Antônio Dimas, defendeu a 

criação de uma rede para divulgar acervos estrangeiros sobre cultura brasileira. 

Explicou Dimas no congresso: 

 

Somos pesquisadores e profissionais da cultura brasileira, seja ligada 

à História, Antropologia, Política, Literatura, ou Fotografia, entre 

outras áreas. Cada um está acostumado a trabalhar em seus países 

com arquivos de material brasileiro, resultado de viagens de 

intelectuais, viajantes e outros, que levaram uma documentação que 

está guardada na França, Inglaterra, Estados Unidos, Itália e muitos 

outros países (IEB, 2019). 

 

Segundo o site do IEB, “a proposta inclui a criação de uma rede para informar 

sobre a variedade de acervos mantidos no exterior de relevância histórica e 

documental, que se encontram dispersos em universidades ou instituições para-

acadêmicas.” (IEB, 2019). E segundo o próprio Dimas, este projeto foi originário de 

sua experiência pessoal com um projeto de pesquisa na Universidade Texas-Austin, 

onde ele descobriu uma série de relatos, trocas de correspondência e contratos 

sobre bastidores das negociações entre editora e vários escritores brasileiros 

conhecidos, como por exemplo, Jorge Amado e Gilberto Freyre (IEB, 2019). 

Ainda segundo Dimas, a ideia é dar visibilidade ao que ele chama de 

“tesouros escondidos”, tornando os acervos mais acessíveis por todos. 

 

57 Realizado via e-mail em 02 out. 2019 com resposta em 22 out. 2019 ao endereço 

lavgraft@gmail.com.  
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As soluções apresentadas surgem pela necessidade da área museológica ter 

soluções em pesquisas que atendam eficientemente, principalmente num momento 

de escassez de investimentos para a área da pesquisa, manutenção e conservação 

dos acervos e museus. 

4.9.3 Programa SP Sem Papel 

O Governo do Estado de São Paulo, em 31 de julho de 2019 aprovou o 

decreto número 64.335 – instituindo o Programa SP Sem Papel, com seu comitê de 

governança digital e define outras políticas como:  

 

racionalizar e otimizar os recursos públicos disponíveis, para a maior 

eficiência na execução de políticas públicas, programas e ações de 

governo, com a qualificação do gasto público;  tornar mais eficiente a 

gestão documental, assegurada a integridade, disponibilidade e 

autenticidade e, quando for o caso, o sigilo de documentos e 

informações digitais; e a necessidade de substituir gradativamente a 

produção e tramitação de documentos para formato exclusivamente 

digital (SÃO PAULO, 2019a). 

 

 E em seu Artigo 1°, o Governo apresenta sua preocupação com as 

informações arquivísticas e gestão documental:  

 

Fica instituído, no âmbito da Administração Pública do Estado de São 

Paulo, o Programa SP Sem Papel, com vistas à produção, gestão, 

tramitação, armazenamento, preservação, segurança e acesso a 

documentos e informações arquivísticas em ambiente digital de 

gestão documental (SÃO PAULO, 2019a). 

 

 E apresenta neste decreto quatro principais objetivos: 

 

I - produzir documentos e processos eletrônicos com segurança, 

transparência, economicidade, sustentabilidade ambiental e, sempre 

que possível, de forma padronizada; II - imprimir maior eficácia e 

celeridade aos processos administrativos; III - assegurar a proteção 
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da autoria, da autenticidade, da integridade, da disponibilidade e da 

legibilidade de documentos digitais, observadas as disposições da 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; IV - assegurar a 

gestão, a preservação e a segurança de documentos e processos 

eletrônicos no tempo (SÃO PAULO, 2019a). 

 

 Também implementa o Comitê de Governança Digital que deve atuar na 

definição de critérios técnicos preocupando-se sempre em preservar a integridade, a 

autenticidade, a legibilidade e, se for o caso, o sigilo do documento digitalizado (São 

Paulo, 2019). O Comitê deve também atender as seguintes atribuições, como 

indicado no artigo 13° deste decreto: 

 

I - propor políticas, estratégias, ações, procedimentos e técnicas de 

preservação e segurança digital; II - assegurar a implantação, 

gestão, manutenção e atualização contínua do ambiente digital de 

gestão documental; III - controlar os riscos decorrentes da 

degradação do suporte, da obsolescência tecnológica e da 

dependência de fornecedor ou fabricante; IV - fixar diretrizes e 

parâmetros a serem observados nos procedimentos de implantação 

e manutenção do Programa SP Sem Papel; V - promover a 

articulação e alinhamento de ações estratégicas relativas ao 

Programa SP Sem Papel, em conformidade com a política estadual 

de arquivos e gestão documental; VI - analisar propostas 

apresentadas por órgãos e entidades da Administração Pública, 

relativas ao ambiente digital de gestão documental, emitindo parecer 

técnico conclusivo; VII - disciplinar a produção de documentos ou 

processos híbridos e aprovar os critérios técnicos a serem 

observados no procedimento de digitalização; VIII - manifestar-se, 

quando provocado, sobre hipóteses não disciplinadas neste decreto, 

relativas ao ambiente digital de gestão documental (SÃO PAULO, 

2019a). 

 

E neste programa, o Arquivo Público do Estado de São Paulo realizará todo o 

apoio, tanto ao Comitê de Governança Digital quanto a parte técnica deste processo. 

Segundo o decreto, em seu 15º artigo cabe ao Arquivo Público: 
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I - secretariar as atividades do Comitê de Governança Digital; II - 

assessorar o Comitê de Governança Digital na fixação de diretrizes e 

parâmetros de implementação e manutenção do ambiente digital de 

gestão documental, em conformidade com a política estadual de 

arquivos e gestão documental; III - promover a modelagem e a 

padronização da produção de documentos digitais, de forma 

coordenada com os órgãos e as entidades da Administração Pública; 

IV - auxiliar e orientar os órgãos e as entidades da Administração 

Pública na implantação, execução e manutenção do Programa SP 

Sem Papel, observadas as deliberações do Comitê de Governança 

Digital; V - promover estudos e propor critérios para a migração de 

dados, a interoperabilidade ou a integração com sistemas legados; VI 

- orientar a identificação, análise tipológica, padronização do fluxo e 

modelagem de documentos digitais. § 1º - O Coordenador da 

Unidade do Arquivo Público do Estado editará, no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da publicação deste decreto, portaria veiculando os 

requisitos arquivísticos e respectivos metadados a serem observados 

no ambiente digital de gestão documental. § 2º - A inclusão de 

modelos de documentos digitais no ambiente digital de gestão 

documental será solicitada, por meio do sistema eletrônico, à 

Unidade do Arquivo Público do Estado, devendo observar o disposto 

no artigo 18 do Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004. (SÃO 

PAULO, 2019a) 

 

 E em 30 de setembro de 2019, a Unidade do Arquivo Público do Estado de 

São Paulo através da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo expediu a 

Resolução SG-57 – Manual de Orientação para uso do ambiente digital de gestão 

documental do Programa SP Sem Papel58. Este manual apresenta como os órgãos 

estaduais deverão tratar os documentos, hoje ainda no analógico (papel) e também 

preocupando-se na transição – analógico para digital. O sistema utilizado pelo 

 

58 Disponível no endereço 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/legislacao/ResolucaoSG_Manual_SPSemPapel.pdf. 

Acesso em 29 out. 2019. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/legislacao/ResolucaoSG_Manual_SPSemPapel.pdf
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Arquivo do Estado de São Paulo chama-se SPdoc – Sistema Informatizado 

Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações. 

 

 

Figura 31: Logotipo do SPdoc  

Fonte: APESP (2019a) 

 

E segundo o Arquivo Público do Estado de São Paulo, são vantagens do 

SPdoc: 

 

sistema único a ser utilizado em todos os órgãos da Administração 

Estadual; integra os protocolos e os arquivos estaduais, reunindo em 

uma mesma base de dados todas as informações e documentos 

gerados ou recebidos, em tramitação ou arquivados; é a principal 

ferramenta do política estadual de gestão documental; incorpora os 

Planos de Classificação e as Tabelas de Temporalidade de 

Documentos das Atividades meio e fim oficializados; permite o 

controle de todos os documentos (processos, expedientes e avulsos, 

como relatórios, atas, ofícios, planilhas e outros) do Governo 

Paulista, desde a produção até a destinação final (eliminação ou 

guarda permanente); estruturado com base no princípio de 

descentralização das atividades de cadastro e tramitação de 

documentos; permite a interoperabilidade com inúmeros outros 

sistemas corporativos do Governo; integra princípios e técnicas da 

gestão documental às tecnologias da informação (APESP, 2019a). 
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 E o SPdoc já é utilizado, segundo a APESP pelos seguintes órgãos/entidades 

do Estado de São Paulo: Casa Civil (desde 2008), Fundo Social de São Paulo 

(2008), Secretaria de Governo (2008), Secretaria de Cultura (2009), Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (2009), Secretaria de Energia e Mineração 

(2012), Casa Militar (2015), Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo 

(2016), Secretaria de Logística e Transportes (2016), São Paulo Previdência (2017), 

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania (2017), Secretaria de Planejamento e 

Gestão (2017), Secretaria de Transportes Metropolitanos (2017), Secretaria da 

Habitação (2017), Departamento de Águas e Energia Elétrica (2018), Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2018), Centro 

Paula Souza (CPS), Secretaria de Estado da Educação (2018), Secretaria de 

Emprego e Relações do Trabalho (2018), Secretaria de Saneamento e Recursos 

Hídricos (2018), Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (2018), Secretaria 

do Turismo (2018) e Secretaria de Estado da Saúde (2018) (APESP, 2019b). 

 Pode-se verificar a intensificação do uso pelos órgãos/entidades do Estado de 

São Paulo pelo SPdoc e com o novo decreto do Programa SP Sem Papel. Também 

é preciso considerar que o Estado de São Paulo é um dos maiores estados 

economicamente da nação, e, por este motivo, mais uma vez sai na frente dos 

demais estados da federação incorporando tecnologia e sistemas em prol da gestão 

documental e arquivística.  
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55..  EEssttuuddoo  ddee    

CCaassoo  MMuusseeuu  ddee  RRuuaa  
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Esta pesquisa é um estudo de caso único e vem a ser realizada de forma 

qualitativa. Nela descreveremos todo o processo caso Museu de Rua. Severino 

(2007) conceitua estudo de caso como “um caso particular, considerado 

representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente 

representativo”. Severino ainda afirma que geralmente tanto a coleta dos dados 

quanto a sua análise acontece na mesma forma que nas pesquisas de campo 

(SEVERINO, 2007, p. 121). 

Já outro autor, Yin (2010, p. 39), define estudo de caso como “investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu 

contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não claramente evidentes”. O método do estudo de caso surgiu na 

Medicina a pelo menos dois mil anos quando 14 casos clínicos foram relatados pelo 

grego Hipócrates (460?-377 a. C.).  É uma das formas de investigação científica 

mais antiga conhecida e utilizada (MARTINS, 2008). 

E apesar de ser uma das metodologias mais antigas na investigação 

científica, teve seu primeiro esforço de estabelecimento de protocolos com a obra de 

Yin, em 1994. E para Yin (2010), existem pelo menos cinco situações onde o estudo 

de caso se aplica: explicitar vínculos causais em intervenções na vida real que são 

muito complexas para estratégias experimentais; quando é preciso descrever 

intervenções no contexto em que ocorrem; para ilustrar determinados tópicos em 

uma investigação; para explorar uma situação complexa de resultados e como uma 

forma de meta-avaliação de determinados processos. 

Yin apresenta em seu livro que: 

 

é necessário entender e reconhecer muito bem os pontos fortes e as 

limitações da pesquisa de estudo de caso. Deve complementar os 

pontos fortes e as limitações dos outros tipos de pesquisa. O estudo 

de caso é utilizado em muitas situações, contribuindo ao 

conhecimento, incluindo fenômenos individuais, grupais, 

organizacionais, sociais, políticos. E o estudo de caso surge como 

forma e desejo de entender os fenômenos sociais complexos 

permitindo que os investigadores retenham as características 

holísticas e significativas dos eventos da vida real, como por 
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exemplo, ciclos da vida, o comportamento de grupos, processos 

organizacionais e administrativos, a mudança de vizinhança, entre 

outras situações (YIN, 2010, p.23-24). 

 Yin ainda acrescenta que, a investigação do estudo de caso decorre a uma 

situação tecnicamente diferente existindo muitas “variáveis de interesse” em relação 

a “pontos de dados” gerando múltiplas fontes de evidência, convergindo em dados 

de forma triangular, resultando em beneficiar-se com o desenvolvimento anterior de 

proposições teóricas orientado a coleta e análise de dados (YIN, 2010, p.40).  

 E Yin (2010) apresenta ainda em seu livro uma tabela com as preocupações 

na condução de estudos de caso: 

  

Figura 32: Tabela de conteúdo do protocolo para a condução de  

estudos de caso de práticas inovadoras de cumprimento da lei  

Fonte: Yin (2010, p. 107) 
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 Assim pode-se perceber na figura 32 o protocolo para a condução de estudos 

de caso de práticas inovadoras. 

5.1. O Grupo Arquivo, Memória e Cidade 

Em 2008 a professora Dra. Ingrid Hötte Ambrogi criou na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie o grupo de pesquisa “Modernidade, Cultura(s) e Escola(s) 

na cidade de São Paulo nos séculos XIX e XX” e que em 2016, teve sua alteração 

para “Arquivo, Memória e Cidade”, permitindo assim, alargar o campo de atuação 

permitindo assim os estudos sobre imagem, processos de arquivamento e difusão 

da informação através das TICs. 

Ambrogi conheceu Júlio Abe Wakahara em 2012 no Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo (IHGSP), interessando-se por uma maquete desenvolvida 

por ele, “A trilha do Pyabiru”, numa exposição permanente. Wakahara sempre falava 

do acervo fotográfico que possuía nas reuniões dos membros do IHGSP, de seu 

valor e seu desejo por doar para a instituição, cedendo uma de suas salas para 

receber seu acervo. (Ambrogi, 2019a) 

Na época, o IHGSP revisava e 

reorganizava seus acervos, mas com dificuldades 

de receber doações de novos acervos, e com a 

desativação do escritório de Wakahara localizado 

na Rua Frei Caneca, através de ajuda de seus 

contatos e conhecidos, Wakahara levou seu 

acervo para a Vila de  Paranapiacaba, na cidade 

de Santo André/SP, recebendo uma casinha em 

comodato para abrigar o acervo. Assim, o acervo 

encontra-se alocado lá nestes últimos anos, e, 

apesar dos esforços na guarda do acervo, um 

local impróprio para abrigá-lo. Paranapiacaba, um 

local  com  excessiva umidade, e,  a  falta  de  

 

Figura 33: Acervo de Wakahara 

Fonte: Ambrogi, 2017c 

manutenção  dos  negativos  podem rapidamente consumir a coleção inviabilizando 

sua existência (Ambrogi, 2019a). 
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Figura 34: Negativos do acervo de Wakahara 

Fonte: Ambrogi, 2017c 

 

 

Figura 35: Mini-fotos do acervo de Wakahara 

Fonte: Ambrogi, 2017c 

 

 

 

Figura 36: Caixas com todos os acervos em Paranapiacaba 

Fonte: Ambrogi, 2017c 

E surge em 2017 o Projeto “Museu de Rua Digital: imagem da cidade como 

memória em rede”, com o objetivo de utilizar as TICs na imortalidade e criação da 

memória da cidade de São Paulo a partir da digitalização dos arquivos criados pelo 
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arquiteto, museólogo e fotógrafo Wakahara, que realizou diversas exposições dos 

bairros da cidade de São Paulo e também outros municípios em lugares 

emblemáticos, ao longo de 40 anos (Ambrogi, 2017b).  

5.2. A participação no Grupo 

Com a realização da disciplina “A Cidade como Arquivo”, do Programa de 

Pós-graduação Stricto Sensu em Educação, Arte e História da Cultura, despertou o 

autor deste trabalho em participar do grupo. Além de diversos autores tratados, 

também a visita técnica pelos principais pontos históricos do centro da Cidade de 

São Paulo, além do desenvolvimento de um artigo “O uso da tecnologia na 

disponibilidade de informações da cidade como arquivo: uma comparação entre as 

cidades de São Paulo e Lisboa” abordando o uso da tecnologia tridimensional de 

código de barras chamada QRCode nas informações de monumentos em ambas as 

cidades.   

E, apesar de ser uma área totalmente diferente da formação deste autor, 

diretamente ligada à tecnologia e educação, houve o interesse nesta linha de 

pesquisa, que carece muito de tecnologia, além de necessitar de soluções num 

mundo que se apoia cada vez mais na tecnologia para aprimorar a vida das 

pessoas. 

5.3. O Projeto Museu de Rua 

Baseando-se no projeto de pesquisa de Ambrogi, líder do Grupo Arquivo, 

Memória e Cidade: 

 

O presente projeto de pesquisa visa a partir da organização, 

catalogação, identificação, digitalização e difusão digital do acervo 

iconográfico e documental referente ao Projeto Museu de Rua, 

verificar se através do acesso virtual o acervo Museu de Rua pode se 

efetivar como um museu sem paredes, na perspectiva de Malraux 

(1965), de lugares de memória da cidade de São Paulo. [...] A base 

desse projeto se vincula aos conceitos desenvolvidos pelo Museu de 

Rua, trata-se de um importante acervo que foi construído ao longo de 

aproximadamente 40 anos de trabalho por Júlio Abe Wakahara, 

inicialmente foram realizadas na cidade de São Paulo exposições 
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nas ruas do centro velho, através de painéis de grande porte com 

fotografias dos fotógrafos, Militão Augusto de Azevedo (1879-1905), 

mostrando a cidade arcaica e Aurélio Becherini (1879-1939), 

apresentando a cidade da Belle Époque. Esses painéis provocaram 

uma reflexão imediata aos transeuntes, diante da destruição da 

cidade pelas obras do metrô nos anos 70 (AMBROGI, 2017b). 

 

O projeto recebeu fomento do Fundo Mackenzie de Pesquisa – 

MACKPESQUISA, do Instituto Presbiteriano Mackenzie. O MACKPESQUISA tem 

como objetivo “incentivar a prática da investigação, pura e ou aplicada, financiando 

projetos de pesquisa de interesse institucional, de acordo com a viabilidade 

econômica do Fundo e relevância científica do projeto, em conformidade com o 

caráter confessional da instituição” (MACKPESQUISA, 2019) sob número 

171.040/2017 com o auxílio financeiro no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil 

reais) para compra de equipamentos e materiais, entre eles, um escâner de 

negativos e fotografias Epson modelo V800, um grande sistema de armazenamento 

de dados chamado Storage, com capacidade de armazenamento de até 9 Terabytes 

para armazenamento das imagens, material para higienização e conservação do 

acervo e bolsa de estudo para alguns alunos com vínculo à Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e participantes do projeto.  

5.4. História do Museu de Rua de Júlio Abe Wakahara 

Ambrogi explica em seu trabalho como foi o Museu de Rua criado por 

Wakahara: 

 

O Museu de Rua tem por ponto inicial um acervo fotográfico 

localizado em uma divisão do Departamento de Patrimônio Histórico 

(DPH) e do Departamento de Informação e Documentação Artística 

(IDART). Vinculado a este último, foi criado o Museu Histórico da 

Imagem Fotográfica da Cidade de São Paulo, entidade responsável 

por salvaguardar um acervo importante de imagens da cidade criado 

na gestão de Mario de Andrade, quando esteve à frente do 

Departamento Municipal de Cultura (1935-1937).  
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Em 1977 Júlio Abe Wakahara ficou responsável pelo acervo Museu 

Histórico da Imagem Fotográfica da cidade de São Paulo, e, diante 

da exuberância do acervo entendeu que não poderia ficar restrito às 

prateleiras do departamento, mas, deveria ser divulgado para todos, 

para a população da cidade. Criou-se então o Museu de Rua, no 

passeio público, para divulgar as fotografias do acervo e com isso a 

criação do impacto na presença do passado arquitetônico e 

urbanístico de São Paulo, tentando conscientizar sobre a 

necessidade de defesa das obras básicas remanescentes 

(AMBROGI, 2017b). 

 

 Assim, nasceu o Museu de Rua de Wakahara nas ruas da cidade de São 

Paulo. 

5.5. Escolhas para armazenamento e disponibilização digital 

Com o avanço da tecnologia e com a preocupação da manutenção e acesso 

das informações, foi muito importante planejamento prévio e dimensionamento dos 

recursos a serem utilizados. Como citado anteriormente, um escâner profissional e 

um equipamento de armazenamento com alta capacidade (Storage) foram 

adquiridos exclusivamente para o projeto.  

O Storage de capacidade total de 9 Terabytes foi configurado pelo 

departamento de tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em modo 

confiável e seguro (que chamamos na TIC de redundância através da criação de um 

arranjo de discos - RAID - Redundancy Array of Inexpensive Disks em nível 5 

possibilitando utilizar efetivamente, pela implementação segura, em disponíveis 6 

Terabytes em armazenamento, devido as técnicas de segurança contra perda de 

informações.  Além do planejamento prévio de hardware, foram pesquisados e 

testados vários softwares de catalogação como o Biblioteca Livre (BibLivre), o 

BibLime Koha, o Gnuteca, o OpenBiblio e o PHL©Elysio. O Biblioteca Livre 

(comumente chamado de BibLivre), entre as opções testadas, o que melhor atendeu 

as necessidades do projeto Museu de Rua, sendo um programa nacional59, e como 

definido “Trata-se de um software para catalogação e a difusão de acervos de 

 

59 Disponível no endereço <http://www.biblivre.org.br> 
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bibliotecas públicas e privadas, de variados portes. Além disso, qualquer pessoa 

pode compartilhar no sistema seus próprios textos, músicas, imagens e filmes.” 

(BIBILIVRE, 2018). O BibLime Koha, o Gnuteca, o OpenBiblio e o PHL©Elysio 

mostraram-se simples e pouco eficientes às demandas para o projeto Museu de Rua 

Digital. 

Outras questões que levaram a sugestão para a escolha do BibLivre: a fácil 

portabilidade entre computadores, da informação hospedada neste software e na 

hipótese da não certeza de o grupo conseguir um espaço para hospedagem web 

pública das informações. Assim, visualizava-se no BibLivre uma solução de fácil uso 

e utilização em um computador local, com a base de dados, com independência. 

Pensando na catalogação do acervo, bem como na fácil disponibilidade, optou-se 

por uma solução free software, com suporte à catalogação de fotos/imagens, divisão 

por bibliotecas permitindo a portabilidade por cada biblioteca disponível dentre as 

várias a serem suportadas pela ferramenta (cada Museu de Rua pode ser separado 

por um catálogo diferente com seus dados armazenados de forma independente e 

isolada), simplicidade e facilidade na implementação inicial, suporte multiplataforma 

(Windows e Linux), interface web com seu acesso em qualquer dispositivo com 

navegador, facilidade de uso pela equipe do projeto, suporte da língua portuguesa, 

além da consolidada utilização por diversas instituições no Brasil e no mundo. 

Permite facilmente ser implementado num computador, para utilização individual de 

um ou dois usuários em um simples computador ou num grande ambiente de rede 

com um robusto servidor. E ainda oferecendo recursos como base móvel/portável 

para duplicação de suas informações em outros computadores com o BibLivre ou 

mesmo numa opção “backup” (opção como cópia de segurança) totalmente 

funcional. 

Com BibLivre é possível criar a “ligação” entre a imagem em baixa resolução 

obtida e o catálogo catalográfico digital da imagem com informações sobre cada 

uma das imagens escaneadas. Assim uma base de dados, a ficha catalográfica, de 

fácil acesso com grande simplicidade em recursos e funcionamento. 

No intuito de facilitar o trabalho de catalogação e uso pela equipe do Grupo 

de Pesquisa Arquivo Memória e Cidade ao BibLivre e ao projeto, a solução foi 

hospedada em um servidor na internet. Este servidor com características técnicas 

bem simples, de baixo custo, comumente chamado de VPS - “Virtual Private Server”, 
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isto é, termo usado para o compartilhamento de um servidor com grande capacidade 

em diversos com menor capacidade (como um bolo inteiro dividido em pedaços, os 

recursos de hardware são assim divididos neste ambiente) e no caso, disponível na 

internet, para acesso a partir de qualquer lugar. Este servidor foi implantado com o 

Sistema Operacional Windows com configuração de processador 1 Core 3,8 GHz 

com 2 GB de memória RAM, capacidade de armazenamento de disco de 80 GB e 

sem franquia de dados, isto é, transferência ilimitada. Essa configuração foi 

selecionada por duas razões: uma solução web na internet, com acesso de qualquer 

lugar, com o intuito de hospedar várias bibliotecas catalográficas de imagens de 

baixa resolução e por poucos usuários estarem cadastrando e manipulando 

simultaneamente as informações no sistema.  

O Storage passa a ser então utilizado como um “grande disco de 

armazenamento seguro”, com a cópia de todas as imagens tanto em alta e baixa 

resolução, numa estrutura em pastas e arquivos, idêntica como visualizamos os 

arquivos em um computador. Mas o acesso ao Storage dava-se apenas por um 

acesso de compartilhamento de rede, através da rede administrativa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, que, era de uso restrito apenas a partir do 

computador de Ambrogi, não permitindo a sua exposição externa. 

A anatomia de uma imagem digital é dada por dots, pixels e resolução. A 

imagem digital é composta por um conjunto de pontos (dots), chamados pixels, 

dispostos numa matriz de linhas e colunas. Cada pixel tem uma cor ou tom de cinza 

específico, e em combinação com pixels vizinhos cria a ilusão de uma imagem de 

tom contínuo. A resolução refere-se à quantidade de pixels. É expressa como a 

combinação do número de pixels horizontais e o número de pixels verticais, por 

exemplo, 8.956 x 6.708 pixels, o que expressa o número de 60,1 Megapixels. 

Uma das dificuldades para escaneamento das imagens do projeto foi verificar 

o tipo de filme utilizado por Wakahara para calibrar o escâner e permitir o melhor 

escaneamento das imagens existentes nos filmes. Pode-se descobrir, que, um dos 

principais filmes utilizados foi do tipo KODAK plus X 125. Com esta informação, foi 

possível obter melhor resultado no escaneamento. 

Para o acervo fotográfico de Wakahara também foram definidos dois tipos de 

arquivos: o arquivo mestre em alta resolução, com 3600 dpi (pontos por polegada ou 

dots per inch), e o arquivo derivado em baixa resolução, com 300 dpi (pontos por 
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polegada ou dots per inch) ambos sem correções técnicas, estéticas ou de qualquer 

natureza. Foi decisão do projeto tratar arquivos de produção conforme demanda.  

Para as imagens brutas geradas no projeto, em baixa resolução seu tamanho 

ficou na média de 2 MegaBytes e em alta resolução, 300 MegaBytes. A resolução 

baixa para uso comum, como na internet, equipamentos como smartphones, tablets, 

e a em alta resolução para a própria preservação, com maior definição e fidelidade e 

para trabalhos mais específicos, como livros. 

Com o escaneamento dos negativos pelo Grupo de Pesquisa Arquivo, 

Memória e Cidade, foi necessário o trabalho de identificação gerando assim o 

processo de catalogação. Este processo contou com algumas fases: pesquisa 

bibliográfica para embasamento teórico; elaboração de uma ficha catalográfica 

preliminar; ajustes da ficha catalográfica a melhor necessidade de identificação dos 

negativos, incluindo diversos detalhes; manual de instrução para preenchimento da 

ficha já que estavam envolvidos diversas pessoas e assim, mantendo a 

padronização de identificação; desafios relacionados à própria identificação de 

fotografias embaralhadas e sem muitas informações e detalhes históricos; sem 

deixar de acrescentar a transposição desta ficha de identificação para um sistema 

digitalizado. 

A fase de identificação necessitou inúmeras ações do grupo de pesquisa, 

dentre estas, a consultoria de especialistas como a Sra. Ivany Sevarolli, que 

trabalhou na divisão iconográfica do Arquivo Municipal de São Paulo, e, atuante na 

equipe de Wakahara participando de diversos Museus de Rua na década de 1980. 

(AMBROGI, 2018). Esta consultoria realizou-se através de palestra e entrevista 

apoiando em muito os participantes do projeto. 

E com base na indicação de Sevarolli, o grupo criou a Planilha de Descrição 

do Acervo baseando-se na Norma Brasileira de Descrição Arquivística – 

NOBRADE60 considerando-se inicialmente as seguintes áreas: identificação e 

contextualização relacionadas ao Museu de Rua em geral; conteúdo; estrutura 

relacionada às fotografias a serem catalogadas. (AMBROGI, 2018). 

 

60 Disponível em http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/nobrade.pdf . 

Acesso em 02 jan. 2020. 

http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/nobrade.pdf
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Sobre o BibLivre, pode-se observar na figura 37 a possibilidade de trabalho 

com mais de uma biblioteca. A criação de duas bibliotecas distintas, permite, ao 

BibLivre criar bases de dados distintas, criando independência em cada uma das 

bibliotecas além de flexibilidade em importação e exportação dos dados, assim, por 

biblioteca. Desta forma, criadas duas bibliotecas cadastradas: Museu de Rua - 

Cambuci e Museu de Rua - Revolução de 1924. Temos uma base de dados para 

cada Museu de Rua, isto é, imagens, arquivos e fichas catalográficas 

individualizadas por Biblioteca e Assunto.  

 

 

Figura 37: Página inicial do BibLivre implementada no VPS 

Fonte: Autor 

 

 A figura 38 da imagem da caixa d´água a seguir, teve seu registro 

catalográfico gerado pelo Grupo. 
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Figura 38: Caixa d’água destruída (imagem código REV24-F48) 

Fonte: Acervo Fotográfico Wakahara   

 

E no BibLivre, a figura 38 foi catalogada e é apresentada nas figuras 39 e 40. 

 

 

Figura 39: Ficha no BibLivre da figura 38, referente a imagem código REV24-F48 - parte 1 

Fonte: Autor 
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Figura 40:  Ficha no BibLivre da figura 38, referente a imagem código REV24-F48 - parte 2 

Fonte: Autor 

 

 Este catálogo foi criado através de discussão e amadurecimento em várias 

reuniões do Grupo de Pesquisa a partir da experiência gentilmente relatada ao pela 

Sra. Ivany Sevarolli e em testes na criação das informações apresentadas pelas 

imagens. Depois de duas simulações com imagens digitalizadas da coleção de 1924 

percebeu-se que deveria padronizar como realizar as descrições das imagens, e, 

após reuniões, concluiu-se que dever-se-ia preocupar-se em relatar: quem são as 

pessoas retratadas, indicando sexo, possível idade, roupas usadas; quais objetos 

pareciam relevantes; o tipo de retrato apresentado; local onde a fotografia foi obtida; 

as características do dia (dia, noite, ensolarado, chuvoso). E com muita reflexão e 

colaboração do grupo, chegou-se a seguinte estrutura catalográfica apresentada na 

figura 41. 
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 Figura 41:  Ficha modelo para preenchimento com orientações 

Fonte: Grupo de Pesquisa Arquivo, Memória e Cidade 

 

 Para a otimização do modelo da ficha catalográfica no BibLivre foram 

necessários diversos testes para estudo do comportamento da ferramenta à criação 

de novos campos, baseando-se na ficha catalográfica criada pelo grupo, na forma 

que o BibLivre dispõe as informações e como seria tratada a pesquisa de 

informações e sua exibição ao usuário numa consulta. O programa apresentou-se 

bem flexível neste aspecto. 

5.6. Facilidades e desafios do BibLivre consideradas neste caso 

Além da facilidade da implementação e uso, o BibLivre também conta com 

funções administrativas permitindo fácil manutenção e geração de “backups” (cópia 

de segurança) da base de dados das bibliotecas. Com o auxílio do Google Drive, 

numa conta criada gratuitamente, implementou-se a cópia automática destes 
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arquivos para uma pasta do computador sincronizada nesta conta na nuvem, e que 

pode ser importada para uma nova instalação do BibLivre caso necessário (figura 

42). Esta facilidade de integração com o Google Drive garante o backup de forma 

on-line em caso de perda do servidor, isto é, a versão atual da base de dados, mas, 

não garante contra arquivo corrompido, assim não dispensando a realização de 

cópia de segurança frequente pelo usuário. 

 

 

Figura 42: Página de Administração - Geração de Backup da Biblioteca 

Fonte: Autor 

 

 Esta rotina manual de backup permite assim facilmente guardar cópias de 

segurança além de transportar para outros computadores, de forma fácil, ágil e 

rápida, permitindo mesmo um usuário com pouco conhecimento em tecnologia em 

realizar facilmente. 

Uma fragilidade do BibLivre é a não visualização da imagem diretamente pela 

sua interface web. Faz-se necessário realizar o download da imagem e visualizar na 

máquina do usuário. Mas apesar desta questão, para este projeto, não é algo tão 

impactante. Também buscou uma solução de catalogação e organização de 

informações de fácil implementação e uso. 
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Mas, considerando a heterogeneidade do conhecimento dos participantes do 

grupo e na futura continuidade incluindo a portabilidade da base de dados, tratou-se 

de uma eficiente ferramenta para atender a demanda proposta. 

5.7. Desafios do projeto  

Segundo Ambrogi foram desafios para o projeto Museu de Rua Digital: 

 

O primeiro obstáculo que o grupo de pesquisa precisou resolver foi 

dar vazão à grande quantidade de imagens para identificação. A 

solução adotada foi criar seis pequenos grupos com uma ou duas 

pessoas e distribuir cerca de dez imagens para cada um. Apesar das 

instruções para a realização da identificação, assim como esperado, 

o resultado do preenchimento das fichas apresentou pequenas 

divergências, pois o olhar e repertório do observador é muito 

significativo em tarefas dessa natureza. O segundo desafio ficou por 

conta do próprio arquivo, o modo como ele foi selecionado, 

concebido e depois armazenado, resultando em negativos, sem 

sequência evidente, por vezes sem registro ou informação que 

dessem pistas dos conteúdos das imagens. No caso da coleção 

Museu de Rua – Revolução de 1924, há tanto reprofotos61 de 

revistas da época, com cenas de destruição da cidade mais fáceis de 

serem identificadas, quanto outras reprofotos do cotidiano daquele 

período, cedidas de acervos familiares, mais complicadas de serem 

descritas. (AMBROGI, 2018, p.4) 

 

 Como apresentado, eram muitas imagens a serem tratadas e catalogadas. 

Além do diferente conhecimento, entendimento, de cada participante, neste 

detalhamento.   

Também foi desafio a geração do arquivo digitalizado. Algumas fotos de toda 

a coleção foram inseridas no BibLivre, mas, em função da disponibilidade das 

pessoas. E, apesar da proposta inicial da exposição do catálogo ser hospedado na 

internet, não foi possível incluir as informações de forma digitalizada no BibLivre pela 

 

61 Reprofoto: criar uma foto a partir de outra foto já existente. 
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falta de conhecimento específico em TIC pelos participantes do grupo e o alto 

detalhamento e percepção de cada participante no mapeamento de cada imagem. 

Um impeditivo para o projeto foi a indisponibilidade de um sistema de acesso 

via internet na própria infraestrutura do Mackenzie, incluindo a impossibilidade de 

integração e acesso do Storage com uma página web, ou até o próprio BibLivre. 

5.8. Museu de Rua – Bairro do Bexiga 

Além dos Museus de Rua – da Revolução de 1924 e do bairro Cambuci, 

também realizado por Wakahara, o Museu de Rua no bairro do Bexiga, na cidade de 

São Paulo. Segundo Ambrogi: 

 

Júlio ao interessar-se pela história do bairro, buscava nas memórias 

dos antigos moradores a história do lugar, seus fragmentos através 

de fotografias familiares, histórias cotidianas. Esse arquivo tem um 

vínculo com as pessoas que passam a se interessar por seu território 

e sua história, e, estas geram vínculo com a história oficial, 

entrelaçando os conteúdos, portanto, gerando um amalgama62 entre 

o passado e o presente, o oficial e o não oficial (Ambrogi, 2019b, p.3) 

 

 Nesta coleção de Museu de Rua pode-se observar as memórias do bairro, 

importante para as pessoas, que criaram significado e uma história. E isto 

representou um grande significado na vida daqueles que viviam na região, conforme 

relato de Ambrogi: 

 

essa experiência foi tão significativa para seus moradores que 

desencadeou a necessidade de preservar suas histórias, sendo que 

um dos moradores, conhecido como “Armandinho do Bixiga” 

(Armando Puglisi - 1931 - † 1994) começou a recolher objetos 

antigos de outros moradores, criando posteriormente o Museu 

Memória do Bixiga (MUMBI). Esse Museu guarda objetos de antigos 

moradores, artefatos que se não tivessem sido recolhidos, teriam 

desaparecido, retratando características do lugar, das pessoas que lá 

 

62 Significa, segundo Google: 1. QUÍMICA: liga metálica que contém mercúrio. 2. MINERALOGIA: liga 

de prata e mercúrio, cristalizada no sistema cúbico, por vezes encontrada nas jazidas de cinabrita. 
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viviam, guardam a história do bairro, mostram uma população 

vinculada ao trabalho manual, com características e hábitos 

populares (AMBROGI, 2019b, p.3) 

 

 E assim as fotografias montadas por Wakahara retratam este território, a 

cultura e o patrimônio do bairro, os hábitos da população e seu envolvimento com o 

bairro, as memórias do bairro e das pessoas, sendo preservado e mantido pelo 

próprio MUMBI. 

 A Bela Vista, onde encontra-se o Bexiga, possui ¼ dos bens tombados da 

capital paulista (DIOGENES, 2017), sendo apoiado por políticas públicas através de 

órgãos como o Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura do Município de 

São Paulo (DPH-PMSP). Além deste apoio, a associação de bairro é atuante, 

buscando mostrar as vantagens na preservação dos imóveis, junto aos seus 

proprietários (AMBROGI, 2019b, p.3). 

 O termo Bixiga com a letra “i” veio do registro de Armando Puglisi, que teve a 

ideia de valorizar e garantir a manutenção da cultura imigrante do bairro, junto com a 

criação do MUMBI em 1982. Esta nova denominação aproxima-se com a forma de 

falar do imigrante italiano, que pronuncia Bixiga destacando o som da letra “i” 

(AMBROGI, 2019b, p.3). 

 Festas como da Nossa Senhora da Achiropita, as cantinas de comida típica 

italiana instaladas no bairro do Bexiga, preservam ainda mais costumes e tradições 

italianas, ligando o bairro diretamente à colônia italiana. Outro símbolo do bairro é a 

Escola de Samba Vai-Vai, que possui massivamente a participação de seus 

conterrâneos. 
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5.8.1. Museu de Rua do Bexiga 

O museu de Rua do Bexiga foi uma das primeiras ações para levantar a 

memória dos moradores do bairro. Neste trabalho, Wakahara procurou pessoas do 

bairro que pudessem prestar relatos de suas histórias, e, encontra entre vários 

moradores, Armando Puglisi, assim este, auxiliando com o contato e a obtenção de 

doação de fotografias antigas de família que pudessem ser utilizadas para a criação 

de um Museu de Memória do Bexiga. Também foi criada no MUMBI, em posterior, a 

exposição “O Bexiga contado por seus moradores”, organizada por Armando Puglisi 

e por seu amigo Paulo Santiago, também sensibilizado com o trabalho (AMBROGI, 

2019b, p.10). 

 

 

Figura 43: Museu de rua do Bexiga em 1982 

Fonte: Ambrogi, 2019b 
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Figura 44: Imagem da Rua Pachoal Leme – Acervo MUMBI 

Fonte: Ambrogi, 2019b 

 

 

Figura 45: Imagem da Rua Santo Antônio – Acervo MUMBI 

Fonte: Ambrogi, 2019b 
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Na figura 43 pode-se ver a exposição Museu de Rua do Bexiga realizada em 

1982 por Wakahara e nas figuras 44 e 45 as imagens extraídas do acervo do 

MUMBI, referente às ruas Paschoal Leme e Santo Antônio.  

A exposição do Museu de Rua do Bexiga contribuiu para a efetivação do 

MUMBI, tornando-se assim um polo irradiador de ações de preservação e resgate 

das tradições do bairro. E no seu acervo de imagens fotográficas é possível verificar 

ações importantes neste sentido como: a criação da feira de artes e antiguidades, a 

criação da festa do Bolo do Bexiga, apoio a revitalização da tradicional Festa da 

Nossa Senhora da Achiropita, ações desencadeadas por Armando Puglisi no bairro. 

(Ambrogi, 2019b, p.10) 

5.8.2. Acervo fotográfico 

O MUMBI conta com um acervo fotográfico do Museu de Rua do Bexiga com 

aproximadamente 2.300 fotografias de diversos tamanhos, métodos fotográficos, 

origens, épocas, temas diversos, englobando a vida do bairro e a memória das 

pessoas e famílias. 

Sobre este acervo fotográfico, Ambrogi (2019b), com sua experiência, 

apresenta um olhar e análise com muita riqueza: 

 

diferente das demais coleções, ter acesso aos originais traz a tona 

um aspecto inexplorado anteriormente, a fotografia como documento 

material, sua singularidade traz informações preciosas, tais como: 

estúdios fotográficos em São Paulo especialmente utilizados pela 

população do Bexiga, a materialidade das fotografias, tipo de 

suporte, colorização, cenários dos estúdios entre outras 

características passíveis de ser estudadas. Muitos aspectos da vida 

cotidiana do bairro, como os times de futebol local, grupo de samba, 

blocos carnavalescos, casamentos, passeios para o litoral, festas, 

enchentes, desmoronamentos entre outros temas estão presentes 

nesta coleção de imagens (AMBROGI, 2019b, p.11). 

 

Neste discurso, pode-se notar a importância da história na memória das 

pessoas e famílias impressa em imagens – fotos – tecnologia disponível naquele 

momento. 
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5.8.3. A digitalização no novo projeto 

A partir deste novo acervo bibliográfico, a líder do grupo de pesquisa Arquivo, 

Memória e Cidade, Ambrogi, solicitou recursos para este novo projeto junto ao 

MACKPESQUISA – Agência financiadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

para 2020, com os seguintes objetivos, segundo Ambrogi (2019b):  

 

preservação do acervo Museu de Rua do Bexiga através de sua 

higienização, organização e digitalização de negativos e das 

fotografias originais; difusão do acervo permitindo um maior acesso 

por parte de interessados; criação de um acervo virtual para que o 

MUMBI através da digitalização de seu acervo fotográfico divulgue 

através do seu site; auxílio da organização do acervo fotográfico do 

MUMBI subsidiando a luta pela preservação da cultura do bairro; 

divulgação dos resultados das pesquisas parciais e totais através de 

participação em congressos, publicação em periódicos bem 

avaliados pela CAPES, especialmente em relação à utilização e 

retorno estabelecidos através das interfaces virtuais geradas; 

construção de interfaces com outros museus ou centros de memória 

com proposta semelhante, como o  IEB-USP (Instituto de Estudos 

Brasileiros - USP), para ações conjuntas, se mostrou em contato 

inicial aberto a reciprocidade; finalização do livro Museu de Rua com 

algumas entrevistas de pessoas que estiveram ligadas a esse projeto 

durante sua realização; produção de um pequeno documentário 

utilizando como base o material das entrevistas sobre o Museu de 

Rua para divulgação do acervo e dos resultados da pesquisa 

disponibilizando em vídeo, como no YouTube (AMBROGI, 2019b, 

p.12).  

 

O grupo de pesquisa vem movimentando-se para tentar iniciar este projeto 

para o MUMBI, antes mesmo do resultado da avaliação pelo MACKPESQUISA, com 

os recursos que possui atualmente, mas, a aprovação do projeto viabiliza 

principalmente custos para compra de materiais para manuseio e conservação além 

de facilitar a participação de alunos, no projeto, através de bolsas de estudo, assim 
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como ocorreu com o projeto Digitalização do Museu de Rua coleções Revolução de 

1924 e Cambuci. 
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Este trabalho apresentou conceitos de relevância sobre a TIC e utilização em 

arquivamentos e museus, que foram aplicados no Estudo de Caso Museu de Rua. A 

tecnologia encontra-se em constante evolução. Mas algo desafiador são os 

enfrentamentos do desafio de baixos investimentos na área de museologia e 

arquivamento, a proposta de soluções de baixo custo e principalmente fácil 

manuseio, considerando que muitos usuários desta área possuem pouco 

conhecimento em TIC. 

  É também muito importante salientar a preocupação que deve existir com a 

contínua atualização tecnológica. Como o disquete foi substituído por outras mídias, 

como o CD e o DVD e hoje com o pen-drive ou os serviços de nuvem, a não 

atualização leva a perda das informações ou ao impacto que verificamos com a 

perda no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em setembro de 2018 com obsoletas 

tecnologias de segurança, e a preocupação com a tecnologia de ponta no Museu do 

Louvre em Paris, na França, também citado neste trabalho. 

 A memória é outra questão fundamental. Momentos marcantes são geradas 

pela associação das pessoas ao que é significativo em suas vidas, seja pessoal ou 

profissional, que levam a criação da história. E esta história, significante, será 

mantida ao longo dos tempos, enquanto se tornar importante e significativo. 

 Percebe-se que Wakahara montou seu Museu de Rua para que as pessoas 

pudessem analisar e comparar o antigo com o atual. As fotografias geradas por ele 

através da reprofoto (criar uma foto a partir de outra foto já existente) foi um esforço 

para lembrar as pessoas sobre o antes e o atual, nos anos 80. E o grupo Arquivo, 

História e Cidade, tenta manter esta história, que ela não se perca. 

A preocupação da memória, desta estar acessível e disponível. Ao estar 

acessível e disponível, ocorre a difusão, a manutenção. Vimos isto na campanha do 

Wikipédia através do projeto Wikimedia Commons, neste trabalho, mas, que pode 

esbarrar na questão de direitos autorais, outro ponto importante atualmente. Mas, 

qual será a melhor opção, relutar pelos direitos, e poder perder a acessibilidade e 

disponibilidade e a memória ou permitir seu acesso mais livre, mas perder sua 

memória? Um exemplo é o riquíssimo acervo disposto pelo DPH-PMSP com fotos 

de inúmeros imóveis de São Paulo, de diversas épocas, guardado em caixas e não 

disponível em acesso rápido e fácil ao público. Se ocorrer um incêndio, ou, não for 

bem guardado e manuseado, poderá deixar de existir por falta de manutenção ou 



 

131 

 

algum desastre, como o ocorrido no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2018. 

Com a recessão e escassez de recursos financeiros, deixa-se de manter ou não 

atualizar, causando assim a perda da memória, da história, dos fatos, o que nossos 

ancestrais geraram e o que nossos futuros descendentes poderão conhecer, 

apreciar, aprimorar, refletir para um futuro melhor. 

Grandes museus ou centros históricos, apesar da precariedade, de forma 

geral, com equipes reduzidas e pouco investimento, conseguem ainda sensibilizar e 

trabalhar com pouco recurso para manter a história. O Museu Nacional, 

precariamente, mantinha-se e após a destruição do incêndio, conseguiu mobilizar 

autoridades e sociedade civil, para a preocupação em investimentos. O Museu de 

Memória do Bixiga, um pequeno museu, por exemplo, carece em muito em 

tecnologia e investimento para manter seu acervo. 

 No Caso do Museu de Rua Digital – coleções Revolução de 1924 e Cambuci, 

o grupo Arquivo, Memória e Cidade conseguiu resgatar estas coleções e resguardá-

la em novo meio digital – pela sensibilidade e importância de artefatos que poderiam 

perder-se, ou, apesar do esforço de Wakahara em manter, com desumidificadores, 

estão em deterioração em Paranapiacaba em face das condições meteorológicas 

nesta cidade. Sem contar na impossibilidade de o Museu Paulista poder receber 

estes acervos. 

 Assim, também, pela falta de conhecimento das pessoas, da existência deste 

material rico em informações históricas, ser mantido e atualizado tecnologicamente 

como citado neste trabalho. 

 O grupo Arquivo, Memória e Cidade, através de sua líder, Ambrogi e 

contando com pesquisadores doutores, doutorandos, mestrandos, estudantes e 

comunidade interessada, trabalhando, esforçando-se em apoio as principais fontes 

de fomento, como MACKPESQUISA, CAPES, FAPESP (Fundação de Apoio a 

Pesquisa do Estado de São Paulo), em apoiar com trabalhos e ações, para manter 

esta memória documental. O novo desafio são os esforços para a aprovação do 

novo projeto do MUMBI – Museu de Memória do Bixiga – na digitalização do Museu 

de Rua de Wakahara sobre a história do bairro do Bexiga. A catalogação e 

escaneamento deste acervo histórico e cultural. E, com muita dificuldade, o MUMBI 

sobrevive, não dispondo de tecnologia, como computador ou recursos financeiros, 

para dispor estas informações em um computador ou em um provedor de serviços 
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de internet, com alguma solução proposta aqui neste trabalho. É uma realidade 

nacional de pequenos museus como o MUMBI que infelizmente sobrevivem com 

diversas dificuldades. 

  É um trabalho muito difícil, pela escassez de recursos, principalmente na crise 

que o país passa desde 2014, com cortes financeiros, impactando além da área 

acadêmica, também investimento das empresas em projetos históricos e culturais. 

Também percebe a falta de padronização, isto é, os acervos digitais que não 

se “conversarem entre si”. Vemos diversos softwares, mas não existe um padrão em 

comum, portável e permeável. Um padrão compatível entre sistemas e que não seja 

atingido pela desatualização tecnológica, isto é, a falta de resiliência entre formatos 

e, consequentemente sua perda, apesar de estar em formato digital. Vemos o 

Governo do Estado de São Paulo, como primeiro estado da federação, na 

implementação de soluções como o Programa SP Sem Papel, programa que 

apresenta a preocupação da tratativa das informações arquivísticas e gestão 

documental, definindo regras e padrões através do manual lançado pela Secretaria 

de Governo e suportado pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, como uma 

responsável por toda a operação técnica sobre o assunto, e, servindo como uma 

política pública-padrão implementada para o assunto. 

Infelizmente, ainda não encontramos preocupações por parte de 

organizações que atuam na área, como o ICOMOS – International Council on 

Monuments and Sites, normatizando ou criando boas práticas sobre o assunto.  

 As soluções como as apresentadas neste trabalho, necessitam de mínimo 

conhecimento de tecnologia para sua implementação, além de pelo menos algum 

investimento, para poderem ser implementadas. E realmente é desafio para muitos 

pequenos museus e centros históricos.  

 Espera-se que este trabalho possa contribuir com grupos de pesquisa na 

área, aos profissionais da área, muitas vezes com pouco tempo e conhecimento, a 

poderem criar e disseminar seus arquivos e documentos, à população, a 

comunidade, sem distorcer ou perder a verdadeira essência dos fatos históricos, a 

realidade, além da reflexão e crítica de nossa evolução, como colocada por 

Wakahara ao propor os Museus de Rua, através das reprofotos, pelos diversos 

bairros e cidades de nosso país. 
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 Dentre as possibilidades de continuidade da mesma linha de pesquisa, 

podem-se destacar como oportunos estudos comparativos que possam se 

aprofundar analisando outros sistemas computacionais utilizados em museus 

espalhados pelo mundo.  

 Outra possibilidade de continuidade deste estudo está relacionada a 

aplicação prática e funcional dos sistemas apresentados nesta pesquisa em outros 

ambientes relacionados ao armazenamento e digitalização de acervos, assim 

sugere-se que o modelo de estudo de software aplicado a esta pesquisa possa ser 

testado em outros ambientes e acervos digitais, tais como instituições educacionais 

e ou serviços de bibliotecas públicas que necessitem de otimizar a manutenção e 

recuperação imediata de informações na sua forma digital com a contínua 

atualização tecnológica dada as diversas tecnologias de vanguarda. 

 E por fim, esta pesquisa poderá ter desdobramento em outros trabalhos na 

forma de manual, possibilitando consulta no processo implantação de software 

utilizados em ambientes com necessidades de digitalização de acervos com 

soluções de baixo custo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  

BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS  



 

136 

 

AMBROGI, Ingrid Hötte, Depoimento - como conheceu Júlio Abe Wakahara e o 

Projeto Museu de Rua Digital. Set. 2019a. E-mail.  

 

AMBROGI, Ingrid Hötte, Fotografias que viram Museu: das caixas à nuvem. Projeto 

MACKPESQUISA - Museu de Rua Digital do Bixiga. Set. 2019b.  

 

AMBROGI, Ingrid Hötte. Museu de Rua Virtual: uma ferramenta de preservação do 

Patrimônio. 2017a, Belo Horizonte. I Simpósio Científico ICOMOS Brasil. Belo 

Horizonte, 2017. v. 1. p. 1-15. 

 

AMBROGI, Ingrid Hötte. Museu de Rua Digital: divulgando arquivos, resgatando 

memórias. Projeto de Pesquisa. Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e 

História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ago. 2017b. 

 

AMBROGI, Ingrid Hötte. Museu de Rua Digital: Fotos da visita ao acervo de Júlio 

Abe Wakahara em Paranapiacaba. 2017c. 

 

AMBROGI, Ingrid Hötte. Museu de Rua Digital: Imagem da cidade como memória 

em rede. 2016, Goiás. Patrimônios Possíveis: Arte, Redes, Narrativas e Memória em 

contexto Iberoamericano. 2016. v.1. p. 106. Disponível em <https://patrimonios-

possiveis.medialab.ufg.br/12_ingrid_ambrogi.html>. Acesso em: 24 ago. 2019. 

 

AMBROGI, Ingrid Hötte, Relatório MACKPESQUISA Projeto Museu de Rua Digital. 

Fev. 2018. Disponível em 

<http://dspace.mackenzie.br/bitstream/10899/19879/1/6481_2016_0_24.pdf>. 

Acesso em: 18 set. 2019. 

 

APESP - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, O que é o SPdoc? 

Disponível em <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/spdoc/sobre.php>. Acesso em: 

29 out. 2019a. 

 



 

137 

 

APESP - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Adesões SPdoc. 

Disponível em <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/spdoc/adesao.php>. Acesso em: 

29 out. 2019b. 

 

ARTEFACTUAL SYSTEMS INC. Sustainable preservation and access solutions for 

cultural heritage and academic research organizations. 2018. Disponível em 

<https://www.artefactual.com/>. Acesso em: 22 jul. 2019. 

 

ATOM, Technical Requirements. Disponível em 

<https://www.accesstomemory.org/pt-br/docs/2.5/admin-

manual/installation/requirements/#installation-requirements>. Acesso em: 22 jul. 

2019. 

 

AVEDON, Don M., GED de A a Z. Tudo sobre GED – Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos. Editora CENADEM. 2002.  

 

AZEVEDO, Rodrigo, Google Art Project e o Direito Autoral. 17 fev. 2011. Disponível 

em <http://propriedade.digital/blog/google-art-project-e-as-polemicas-que-vem-ai/>. 

Acesso em: 21 jul. 2019. 

 

BIBLIVRE, Biblioteca Livre. Disponível em <http://www.biblivre.org.br>. Acesso em: 

24 jan. 2018. 

 

BIBLIVRE, 12 razões para usar BIBLIVRE. Disponível em 

<http://www.biblivre.org.br>. Acesso em: 20 jul. 2019a. 

 

BIBLIVRE, Manual do BibLivre 5.0. Disponível em 

<http://www.biblivre.org.br/index.php/baixar/category/5-biblivre-

5?download=13:manual-biblivre-5>. Acesso em: 20 jul. 2019b. 

 

BIBLIVRE, O programa. Disponível em <http://www.biblivre.org.br/index.php/sobre-

biblivre/o-programa>. Acesso em: 20 jul. 2019c. 

 



 

138 

 

BRASIL, Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8159.htm>. Acesso em: 18 ago. 2019. 

 

BUSHEY, Jessica. ICA-AtoM: open-source software for archival description. 2012. 

Disponível em <https://www.ica-atom.org/download/ICA-AtoM_JBushey.pdf>. 

Acesso em: 22 jul. 2019. 

 

DIOGENES, Juliana. Com ¼ dos bens tombados de SP, Bela Vista se renova e atrai 

jovens. O Estado de S. Paulo. 18 dez. 2017. Disponível em: <https://sao-

paulo.estadao.com.br/noticias/geral,com-14-dos-bens-tombados-de-sp-bela-vista-se-

renova-e-atrai-jovens,70002123596>. Acesso em: 14 out. 2019. 

 

DURASPACE, About DSpace. Disponível em 

<https://duraspace.org/dspace/about/>. Acesso em: 21 jul. 2019a. 

 

DURASPACE, About DuraSpace. Disponível em < https://duraspace.org/about/>. 

Acesso em: 21 jul. 2019b. 

 

ERA VIRTUAL, Apresentação do Projeto. Disponível em 

<http://eravirtual.org/apresentacao/>. Acesso em: 28 set. 2019. 

 

FERREIRA, Miguel, Introdução à preservação digital – Conceitos, estratégias e 

actuais consensos. Editora Escola de Engenharia da Universidade do Minho. 

Guimarães, Portugal. 2006. Edição Eletrônica. ISBN 972-8692-30-7. Disponível em 

<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/5820/1/livro.pdf>. Acesso em: 21 

ago. 2018. 

 

FRANCO, Maria Eugênia, Museu Histórico da Imagem Fotográfica da Cidade de São 

Paulo. Projeto Museu de Rua. Percurso Centro Histórico História do Anhangabaú e 

do Viaduto do Chá, Memória da Sé. São Paulo: jan. 1978. 

 



 

139 

 

G1, Museu Nacional sofria com falta de reforma e orçamento reduzido, e chegou a 

anunciar 'vaquinha virtual' para arrecadar dinheiro. 02 set. 2018a às 20h51. 

Disponível em <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/02/museu-

nacional-sofre-com-a-falta-de-reforma.ghtml>. Acesso em: 03 set. 2018.  

 

G1, Pesquisadores recriam parte do acervo do Museu Nacional, incluindo o crânio 

de Luzia, com impressoras 3D. 21 set. 2018b às 21h52. Disponível em 

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/21/pesquisadores-recriam-

parte-do-acervo-do-museu-nacional-incluindo-o-cranio-de-luzia-com-impressoras-

3d.ghtml>. Acesso em: 25 set. 2018. 

 

GLOBO TV, Bom dia Brasil, Museu do Louvre tem plano de emergência para 

incêndio. Vídeo. 03 set. 2018. Disponível em 

<https://globoplay.globo.com/v/6991763/>. Acesso em: 03 set. 2018. 

 

GOOGLE, Google Art Project – Toda a arte do mundo na ponta dos seus dedos. 

Disponível em <https://www.google.com/intl/pt-BR/culturalinstitute/about/artproject/>. 

Acesso em: 21 jul. 2019. 

 

HAGEN, Acácia Maria Maduro. Algumas considerações a partir do processo de 

padronização da descrição arquivística. Revista Ciência da Informação. Set. 1998, 

vol. 27, n.3, ISSN 0100-1965. 

 

HOUAISS, Houaiss Dicionário. Disponível em 

<https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#2>. Acesso em: 30 

ago. 2018. 

 

IBICT, Sistema para Construção de Repositórios Institucionais Digitais (DSpace) – 

Apresentação. 25 out. 2018. Disponível em <http://www.ibict.br/tecnologias-para-

informacao/dspace>. Acesso em: 21 jul. 2019. 

 

IBICT, Ica-Atom. Disponível em <http://wiki.ibict.br/index.php/Ica-Atom>. Acesso em: 

22 jul. 2019. 



 

140 

 

 

ICA-AtoM, O que é o ICA-AtoM? Disponível em <https://wiki.ica-

atom.org/What_is_ICA-AtoM%3F/pt>. Acesso em: 22 jul. 2019. 

 

IEB, Pesquisadores formam rede para divulgar acervos estrangeiros sobre cultura 

brasileira. 24 set. 2019. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/rfi-convida-antonio-

dimas/>. Acesso em: 30 set. 2019.  

 

JARDIM, José Maria. Obstáculos à construção de políticas nacionais de arquivos no 

Brasil e na Espanha: uma abordagem teórico-metodológica de análise comparada. 

Liinc em Revista, v.7, n.1, março de 2011, Rio de Janeiro, p. 197 – 213 - 

http://www.ibict.br/liinc. Disponível em 

<http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/RIPPMAR/article/view/7680>. 

Acesso em: 18 ago. 2019. 

 

KINGHOST, Hospedagem WordPress. Disponível em 

<https://king.host/hospedagem-wordpress>. Acesso em: 21 jul. 2019. 

 

LAUDON, Kenneth C., LAUDON, Jane P., Sistemas de informação gerenciais. 

Tradução Célia Taniwaki; revisão técnica Belmiro do Nascimento João. – 11 Ed. – 

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. ISBN 978-85-430-0585-0. 

 

LAVMUSEU, O Grupo. Laboratório Virtual de Museus. Disponível em 

<https://www.lavmuseu.org/grupo/>. Acesso em: 30 set. 2019a. 

 

LAVMUSEU, Projetos. Laboratório Virtual de Museus. Disponível em 

<https://www.lavmuseu.org/>. Acesso em: 30 set. 2019b. 

 

MACKPESQUISA, Fundo Mackenzie de Pesquisa. Disponível em 

<https://www.mackenzie.br/mackpesquisa/>. Acesso em: 26 set. 2019. 

 



 

141 

 

MANOVICH, Lev. Media after Software. Paper, 2012. Disponível em 

<http://manovich.net/content/04-projects/076-article-2012/73-article-2012.pdf>. 

Acesso em: 24 ago. 2019. 

 

MARTINS, Gilberto Andrade. Estudo de Caso: Uma reflexão sobre a aplicabilidade 

em pesquisas no Brasil, RCO – Revista de Contabilidade e Organizações – 

FEARP/USP, v. 2, n. 2, p. 8 -18, jan./abr. 2008, Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rco/article/view/34702> Acesso em: 06 out. 2019.  

 

MEDIALAB, Tainacan. Atualizado em: 07 dez. 2018. Disponível em 

<https://www.medialab.ufg.br/p/20446-tainacan>. Acesso em: 21 jul. 2019. 

 

MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de Menezes, A cultura material no estudo das 

sociedades antigas. 1983. Disponível em 

<https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/download/61796/64659>. Acesso em: 

14 ago. 2019. 

 

MISL, The Molecular Information Systems Lab (MISL) at the University of 

Washington. Disponível em <http://misl.cs.washington.edu/>. Acesso em: 07 out. 

2018a. 

 

MISL, #MemoriesInDNA. Disponível em <http://memoriesindna.com/>. Acesso em: 

07 out. 2018b. 

 

NORA, Pierre, Entre Memória e História. A problemática dos lugares. Projeto São 

Paulo. Tradução de Yara Aun Khoury. Dez. 1993. 

 

NOVAES, Sylvia Caiuby. Corpo, Imagem e Memória. Reflexões a partir de duas 

fotos do funeral Bororo. Publicado em Mammi, Lorenzo e Schwarcz, Lilia (Orgs.): 8 X 

Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 2a. Edição, 2013. Disponível 

em: <https://www.academia.edu/7142337/Corpo_Imagem_Mem%C3%B3ria>. 

Acesso em: 30 set. 2018. 

 



 

142 

 

POLLAK, Michael. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15. 

Tradução de Dora Rocha Flauman. Disponível em 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2278/1417>. Acesso em: 

30 set. 2018. 

 

POLLAK, Michael. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 5, n 10, 1992, p. 200-212. 

Conferência transcrita e traduzida por Monique Augras e edição Dora Rocha. 

Disponível em 

<http://www.pgedf.ufpr.br/memoria%20e%20identidadesocial%20A%20capraro%202

.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018. 

 

RATNER, Carl. Subjectivity and Objectivity in Qualitative Methodology. FQS – Forum 

Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 2002. ISSN 1438-

5627. 

 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 42. ed. – 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. ISBN 978-85-326-0027-1. 

 

SÃO PAULO, Decreto n° 64.335, de 31 de julho de 2019. Institui o Programa SP 

Sem Papel, seu Comitê de Governança Digital e dá providências correlatas. 

Disponível em <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2019/decreto-

64355-31.07.2019.html>. Acesso em: 29 out. 2019a. 

 

SÃO PAULO, Resolução SG-57, de 30 de setembro de 2019. Manual de orientação 

para uso do ambiente digital de gestão documental do Programa SP Sem Papel, 

define procedimentos e dá providências correlatas. Disponível em 

<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/legislacao/ResolucaoSG_Manual_S

PSemPapel.pdf>. Acesso em: 29 out. 2019b. 

 

SCHIMIGUEL, Juliano. Um framework para a avaliação de interfaces de aplicações 

SIG Web no dominio agricola. 2006. 117 p. Tese (doutorado) - Universidade 

Estadual de Campinas, Instituto de Computação, Campinas, SP. Disponível em: 



 

143 

 

<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/275861>. Acesso em: 9 out. 

2019. 

 

SEVERINO, Antônio. Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23ª edição 

revisada e atualizada, São Paulo: Cortez Editora, 2007. ISBN 978-85-249-1311-2 

 

SHINTAKU, Milton; MEIRELLES, Rodrigo. Manual do DSPACE: Administração de 

Repositórios. Salvador: EDUFBA, 2010. 83 p. ISBN 978-85-232-0732-8. Disponível 

em 

<http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/769/1/Manual%20do%20Dspace

%282%29.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2019. 

 

SILVA, Haike Kleber da. Acessar e questionar o documento — a importância da 

ação educativa em acervo. Entrevista concedida a Andriolli Costa. IHU Online – 

Revista do Instituto Humanitas Unisinos. Edição 450. 11 ago. 2014. Disponível em 

<http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/5621-haike-kleber-da-silva>. Acesso em: 11 

jun. 2019. 

 

SOMASUNDARAM, Siva G.; SHRIVASTAVA, Alok; EMC Education Services. 

Armazenamento e Gerenciamento de Informações – Como armazenar, gerenciar e 

proteger informações digitais. Tradução: Acauan Pereira Fernandes; revisão técnica: 

EMC Brasil. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 978-85-7780-750-5. 

 

TAINACAN, Documentação. Disponível em <https://tainacan.org/documentacao/>. 

Acesso em: 21 jul. 2019a. 

 

TAINACAN, Casos de Uso. Disponível em < https://tainacan.org/casos-de-uso/>. 

Acesso em: 21 jul. 2019b. 

 

TECMUNDO, As 10 câmeras digitais mais importantes da história. 31 out. 2013. 

Disponível em <https://www.tecmundo.com.br/fotografia-e-design/46477-as-10-

cameras-digitais-mais-importantes-da-historia.htm>. Acesso em: 10 set. 2018. 

 



 

144 

 

WIKIPÉDIA, Wikipédia: Comunicado sobre o Museu Nacional. Disponível em 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Comunicado_sobre_o_Museu_Nacio

nal>. Acesso em: 23 set. 2018. 

 

WORDPRESS, Codex - pt-br:Requisitos do WordPress. Disponível em < 

https://codex.wordpress.org/pt-br:Requisitos_do_WordPress>. Acesso em: 21 jul. 

2019. 

 

WORDPRESS BRASIL, Conheça o WordPress. Disponível em 

<https://br.wordpress.org/>. Acesso em: 21 jul. 2019a. 

 

WORDPRESS BRASIL, Plugins – Tainacan por Media Lab /UFG. Disponível em 

<https://br.wordpress.org/plugins/tainacan/>. Acesso em: 21 jul. 2019b. 

 

YIN, Robert. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução Ana Thorell; 

revisão técnica Cláudio Damacena. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. ISBN 978-

85-7780-655-3. 

 


