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RESUMO 

 

 

Investiga o processo de transformação digital de um acervo de revistas, editadas no suporte 

do papel, para o ambiente web. Busca pensar a biblioteconomia no escopo de uma ciência 

social aplicada, com teoria e prática em sintonia. Assim, o problema de pesquisa deste 

trabalho está configurado na análise e na aplicação do processo em questão, utilizando como 

metodologia a pesquisa exploratória bibliográfica e documental, com análise de conteúdo 

em um estudo de caso via experimento: uma proposta de gestão e acesso à Revista Beneditina 

por meio do software livre Tainacan.  Desta forma, a pesquisa apresenta a base teórica do 

estudo por meio de breve revisão de literatura sobre os recursos informacionais, da revolução 

da imprensa à internet, com destaque para os objetos digitais, seus conceitos e para a 

curadoria digital, além de uma abordagem sobre a problemática da digitalização de acervos 

no Brasil nas instituições de memória. Na parte prática, apresenta uma análise de dados sobre 

o material visando o planejamento do trabalho e a identificação dos metadados necessários 

para gestão, descrição dos recursos e sua preservação digital, bem como os filtros que serão 

estabelecidos para facilitar o acesso, uso e reuso do conteúdo do acervo. Assim, a estrutura 

modelada no software com as representações descritivas e temáticas adequadas às revistas 

poderá possuir todos os textos completos, de acordo com o interesse da comunidade 

produtora, por meio da editora responsável pelas publicações. Como resultado do trabalho 

prático apresenta três coleções na plataforma Tainacan, totalizando 509 itens, com 61 textos 

(os editoriais das revistas) digitalizados e publicados como experimento.  Foram criadas 

taxonomias para assunto, autores e seções da revista, totalizando 522 termos.  Utilizou-se 

metadados de relacionamento intra e inter coleções, bem como metadados compostos para 

ampliar as possibilidades de gestão do acervo.  

Palavras-chave: repositório digital; gestão de acervo; software livre; Tainacan. 
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ABSTRACT 

 

This work investigates the digital transformation process of a collection of 

magazines, edited on paper, for the web environment. It seeks to think about biblioteconomy 

within the scope of an applied social science, with theory and practice in harmony. Thus, the 

analysis and application of the process configures the research problem of this work, using 

as methodology the bibliographic and documentary exploratory research, with content 

analysis in a case study via experiment: a proposal for management and access to the Revista 

Beneditina through the Tainacan free software. Accordingly, the research presents the 

theoretical basis of the study through a brief literature review on informational resources, 

from the press revolution to the internet, with emphasis on digital objects, their concepts and 

digital curation, as well as an approach on the issue of digitalization of collections in Brazil 

in memory institutions. It presents data analysis of the material, aiming the work planning 

and the identification of the necessary metadata for management, description, and digital 

preservation of resources, as well as the establishment of filters to facilitate access, use and 

reuse of the content of the collection. Therefore, the structure modeled in the software with 

descriptive and thematic representations suitable for the journals may have all the complete 

texts, according to the interest of the producing community, through the publisher that is 

responsible for the publications. As a result of the practical part, it presents three collections 

on the Tainacan platform, totaling 509 items, with 61 texts (the magazine editorials) digitized 

and published as an experiment. Taxonomies were created for the subject, authors and 

sections of the journal, totaling 522 terms. Intra and inter-collection relationship metadata 

was used, as well as composite metadata to expand the possibilities of managing the 

collection. 

Keywords: digital repository; collection management; free software; Tainacan. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo sempre foi um espaço de transformações, tanto na evolução das espécies 

em Darwin quanto nos ambientes sociais das técnicas e tecnologias inventadas a serviço do 

homem. A questão é que as transformações tecnológicas digitais voltadas para a informação 

e a comunicação têm se acelerado nas últimas décadas em função, dentre outros fatores, do 

advento da internet, a maior rede de computadores do mundo com possibilidades de trocas 

livres de informação, e da World Wide Web (www) ou web, uma rede de links na internet 

para documentos que contêm textos, imagens, gráficos, vídeos, som etc. Tais fatos provocam 

necessidade de reflexão conceitual sobre os modos de produção dos recursos informacionais, 

bem como sua preservação e organização para acesso, uso e reuso neste ambiente digital. 

Acresce-se a esta estrutura tecnológica a situação contingencial da pandemia 

provocada pela COVID-19 que se disseminou no ano de 2020, prolongando-se em 2021, 

acarretando a necessidade de redução na circulação de pessoas e, em alguma medida, de 

objetos, visto serem possíveis portadores do vírus e, portanto, carecendo de higienização 

frequente. Desta forma, a emergência dos acessos online para pesquisas e trocas de 

informações se fez presente, tanto para pessoas físicas quanto para empresas e instituições, 

públicas ou privadas. Neste contexto a digitalização dos acervos, que muitas vezes já estava 

no planejamento institucional, segundo Valente (2017), passou a ser priorizada como forma 

de acesso preferencial, notadamente pelas instituições de memória, entendidas como 

bibliotecas, museus e arquivos. 

Assim, este trabalho de conclusão do curso de bacharelado em biblioteconomia, 

utilizando um conceito amplo de acervo como “um lugar em que textualidade e não-

textualidade convergem e podem ser estudadas em suas relações” (BORDINI, 2005, p. 40),  

propõe-se a investigar o processo de transformação de um acervo físico em digital, com 

acesso aberto pela web, e a colocar em prática a modelagem representativa de um pequeno 

acervo de revistas na plataforma Tainacan, que é um software livre operando como extensão 

do site WorldPress, o que facilita a instalação, administração e uso. 

A esta introdução segue-se um capítulo denominado “Construindo o objeto de 

estudo”, contendo a identificação do problema, os objetivos gerais e específicos e uma breve 

justificativa do trabalho.  A revisão de literatura, no capítulo seguinte, é abordada segundo a 

perspectiva de Tania Steren dos Santos:  
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No trabalho dos cientistas sociais o levantamento e revisão bibliográfica 

(dados secundários) são fundamentais nas etapas iniciais da pesquisa para 

mapear o “estado da questão” e estabelecer uma adequada delimitação do 

tema. (SANTOS, 2009, p. 130) 

 

 

Desta forma, a revisão de literatura consta de um panorama inicial sobre o impacto 

da revolução das mídias na produção, organização, divulgação e assimilação do 

conhecimento, a partir da invenção da imprensa no século XV até a revolução digital na 

contemporaneidade, em escritos dos historiadores Frédéric Barbier, Peter Burke e Roger 

Chartier entre outros autores. Na sequência, delimitando o tema central do trabalho, 

pesquisa-se o objeto digital e a curadoria digital, tendo em vista que as estratégias digitais 

necessitam de uma compreensão mais profunda do que são os objetos que circulam na web 

e em que se diferenciam dos documentos impressos/físicos para que o profissional da 

informação possa, auxiliado pelos processos da curadoria digital,  organizar coleções 

digitalizadas visando qualidade na recuperação das informações de tal forma que sejam 

aproximados os leitores/usuários dos autores  em um ambiente volátil e de excesso de 

informação. A maior parte da pesquisa bibliográfica para objetos digitais e curadoria digital 

foi efetuada na Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação (BRAPCI). 

A revisão de literatura encerra-se com uma abordagem sobre o processo da 

digitalização de acervos no Brasil, com foco nas instituições de memória, buscando 

referências em Dalton Lopes Martins, Mariana Giorgetti Valente e outros que estão 

refletindo sobre a questão da transformação digital nos tempos atuais. 

Embora relevantes, as questões de “direitos autorais” e “financiamento”, não serão 

abordadas neste estudo, por fugirem ao seu escopo. Importa apenas destacar, conforme 

Valente (2017, p. 40), que “É frequente que revistas importantes para a história do país não 

sejam digitalizadas por não se saber a quem pertencem os direitos”. 

O capítulo sobre os procedimentos metodológicos utilizados no trabalho descreve os 

passos que foram necessários para o atingimento dos objetivos propostos, no escopo de uma 

pesquisa científica em ciências sociais aplicadas, tais como as pesquisas bibliográficas de 

cunho qualitativas e exploratórias realizadas, além de uma abordagem qualitativa e 

quantitativa de natureza aplicada sobre a documentação estudada.   

Segue-se a análise de conteúdo deste estudo de caso sobre um pequeno acervo da 

Revista Beneditina, composto de 61 itens, contendo 436 textos, publicados pela Editora 
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Subiaco do Mosteiro da Santa Cruz, situada em Juiz de Fora/MG, destacando que se trata da 

única revista da sua natureza, em português do Brasil, para atender à Comunidade Monástica 

Beneditina, não sendo uma revista científica, nos moldes exigidos pela CAPES para 

classificação Qualis. Não possui conselho editorial ou avaliação dos artigos realizada pelos 

pares. Desta forma, a publicação não tem a pretensão de seguir os padrões naturalmente 

exigidos para publicação de artigos acadêmicos. A análise de conteúdo visa ao planejamento 

do trabalho e à identificação dos metadados necessários para a descrição dos recursos e sua 

preservação digital, bem como aos filtros que serão estabelecidos para facilitar a recuperação 

de dados na pesquisa e consequente conhecimento do acervo, gestão, acesso, uso e reuso. 

Ao final, apresenta a análise de resultados do Repositório Digital, seguido de 

considerações gerais sobre os objetivos alcançados. 

Na estruturação do repositório digital, este trabalho se vale da observação formal da 

Revista Filme e Cultura1 publicada na plataforma Tainacan, além de demais casos de uso2 

no escopo biblioteconômico, assimilando conceitos como ‘coleções’, ‘itens’ e ‘taxonomias’ 

dentre outros necessários à modelagem. 

Vale destacar que o software escolhido para publicação do acervo possui em seu site 

oficial3 farta documentação com vídeos tutoriais além da Wiki Tainacan na qual pode-se 

selecionar e pesquisar pontualmente questões operacionais de instalação e uso, inclusive 

permitindo o contato pelo fórum online no Discourse4, substituindo a antiga “Lista da 

Comunidade”, que visa o compartilhamento de mensagens e discussões técnicas do projeto, 

lembrando que as “nossas dúvidas” podem já ter sido respondidas pela comunidade de 

práticas.  

 

 

1 Disponível em: http://revista.cultura.gov.br/ Acesso em: 04 mar. 2021 

 
2 Disponível em: https://tainacan.org/casos-de-uso/ Acesso em: 04 mar. 2021 

 
3Disponível em: https://tainacan.org/ Acesso em: 04 mar. 2021 

 
4 Disponível em: https://tainacan.discourse.group/ Acesso em: 22 maio 2021 

http://revista.cultura.gov.br/
https://tainacan.org/casos-de-uso/
https://tainacan.org/
https://tainacan.discourse.group/
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1. CONSTRUINDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

 

Para construir o objeto de estudo, que consiste em uma pesquisa científica, seguem-

se os passos básicos de respostas às perguntas: o que é? (do que trata o discurso e para qual 

problema pretende indicar trilhas de solução); para que? (quais são os objetivos a alcançar, 

tanto o principal quanto os secundários) e por quê? (quais são as razões que justificam o 

trabalho).  A questão sobre o “como fazer” será respondida no quarto capítulo, em 

“Procedimentos metodológicos”. 

  

2.1 Problema 

 

O posicionamento de Castells (2003, p. 230) é determinante: “(...) enquanto quiser 

viver em sociedade, neste tempo e neste lugar, você terá de estar às voltas com a sociedade 

de rede. Porque vivemos na Galáxia da Internet.”.  Segundo o autor, a internet é o novo 

ambiente de comunicação e tanto as oportunidades quanto os desafios que suscita são 

enormes, dentre eles o risco da “opressão dos desinformados”. Nesse sentido, como 

depreendido pela leitura de Manuel Castells, tanto a restrição do acesso à informação quanto 

o estar perdido no excesso, sem capacidade crítica de seleção, provocam a desinformação 

real e opressora.  

Assim, participar ativamente nesta sociedade de rede ajudando a construir 

conhecimento por meio de novos objetos digitais, selecionados pela comunidade para fazer 

parte da memória social e coletiva, com facilidade de acesso e recuperação é uma questão a 

ser pensada criticamente, aprendida e disseminada pelos bibliotecários, como já antecipava 

em uma metáfora Ortega y Gasset em seu discurso sobre a  Missão do bibliotecário, “a partir 

de hoje terá de cuidar do livro como função viva: terá de (...) tornar-se domador do livro 

enfurecido.”, observando-se aqui, conforme sugerido pelo próprio autor, que “os livros são 

‘dizeres escritos’.” (ORTEGA Y GASSET, 2006, p. 39 e 48) 

Desta forma, o problema específico para o bibliotecário que se coloca neste trabalho 

é: como transformar um acervo de revistas, editadas no suporte em papel, em um repositório 

digital na web? 

 

2.2 Objetivos 
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Trata-se, no objetivo geral, da meta proposta no trabalho como resposta ao problema 

levantado. Já os objetivos específicos são de fato desdobramentos analíticos para o 

atingimento do objetivo geral. Assim:  

 

2.2.1 Objetivo geral 

 

• Implementar o repositório bibliográfico digital para a Revista Beneditina, da 

Editora Subiaco, utilizando o software livre Tainacan. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

• Investigar o processo de transformação dos acervos físicos – suporte em papel – 

para o meio digital; 

• Planejar, definir e criar as representações descritivas e temáticas do acervo; 

• Documentar os resultados alcançados na publicação experimental de forma a 

permitir uma visualização gráfica sistematizada, na versão atual do Tainacan, sem 

a utilização de recursos tecnológicos especiais ou mesmo conhecimento da 

linguagem HTML 

 

2.3 Justificativa 

 

Parafraseando Paul Ricoeur em seu livro A memória, a história, o esquecimento, esta 

pesquisa tem origem em preocupações ancoradas em três vertentes: pessoais, profissionais 

e públicas. 

No interesse pessoal, está um resgate de memória de uma coleção de artigos 

selecionados por uma comunidade que vive de fato a “espiritualidade beneditina”, tema das 

revistas objeto prático deste trabalho. 

Na vertente profissional, a preocupação encontra ressonância na própria elaboração 

do trabalho de conclusão do bacharelado em biblioteconomia, cujo objetivo maior é a do 

aprendizado com mais profundidade sobre um determinado assunto, visando a melhor 

preparação para a atividade profissional. Assim, conhecer um repertório bibliográfico sobre 

o processo de transformação que as novas tecnologias de informação e comunicação impõem 
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ao fazer bibliotecário e todas as convergências de rede com seus desafios é fundamental para 

a atuação no mercado de trabalho contemporâneo. A esse respeito pode-se ler em Lilliana 

Giusti Serra: 

A formação dos futuros bibliotecários também deve ser direcionada para 

essa nova perspectiva [digital], oferecendo ao mercado profissionais 

capacitados para trabalhar com qualquer tipo de informação. (SERRA, 

2014, p. 17) 

 

Na vertente pública, a motivação é a de acrescentar um estudo de caso diferenciado 

que permita novas perspectivas para publicação de acervos na web, de tal sorte que se 

potencialize a capacidade de extrair valor social de objetos digitais, ou seja que possuam 

quatro princípios básicos: sejam encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. 

O fato é que se observa uma crescente tendência de acesso aos recursos 

informacionais publicados na web, devido às facilidades tecnológicas de pesquisa e 

usabilidade dos objetos digitais, em detrimento dos documentos unicamente no suporte em 

papel, verificada inclusive uma aceleração, de acordo com a pesquisa sobre o uso da internet 

no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - primeira edição que trata das atividades 

na internet, cultura e comércio eletrônico – na qual aponta que 

 

as atividades culturais já estavam entre as mais realizadas por usuários de 

internet brasileiros. Ainda assim, todas as atividades analisadas pelo Painel 

TIC COVID-19 apresentaram crescimento nesse período. (PAINEL, 2020, 

p. 13). 

 

Vale destacar ainda os dados de leitura na internet de “jornais, revistas ou notícias” 

com resultados percentuais relativos à 2018 e 2019 estáveis em 65% do público pesquisado, 

acelerando para 72% nos tempos atuais, além dos resultados sobre “estudou na internet por 

conta própria” que passaram de 42% (2018) para 45% (2019), acelerando para 55% em 2020. 

 Assim, para que a documentação física permaneça participando do ciclo 

informacional, com uso e reuso na produção de mais conhecimento, é fundamental que 

ocorra a migração de plataforma. 

No entanto, como diz Peter Burke:  

 

As tecnologias, as instituições, as mentalidades e as práticas mudam em 

velocidades diferentes. A tecnologia, sobretudo na era da chamada 

“institucionalização da inovação”, muda rapidamente. A sociedade e suas 

instituições levam mais tempo para mudar, em virtude da chamada 

“inércia” institucional. O que mais demora para mudar são as mentalidades 

e as práticas, ilustrando a presença do passado no mundo do presente. 

(BURKE, 2012, p. 309-310) 
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E, ainda, “As mudanças que começaram depressa podem demorar um tempo enorme 

até atingir a todos”. (BURKE, 2012, p. 310) 

Desta forma, em alguma medida, este trabalho se justifica coletivamente no objetivo 

de auxiliar na confluência de desejos/necessidades de participação na sociedade em rede e 

no uso de tecnologias e técnicas que sejam amigáveis e sustentáveis.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura visa, segundo Santos (2009), efetuar uma delimitação do tema 

e mapear o “estado da questão”. Assim, optou-se por uma abordagem em três tópicos:  o 

primeiro, observa a revolução de Gutenberg e o lançamento da primeira revista em CD-ROM 

no Brasil, em questões ligadas a continuidades e rupturas no ciclo da informação. O segundo, 

já avança para o objeto do trabalho, no qual aborda os objetos digitais e a curadoria digital 

no ambiente web, por fim, no terceiro tópico, o processo de digitalização dos acervos no 

Brasil. 

 

3.1 A revolução das mídias: da imprensa à internet  

 

A história do livro, segundo Robert Darnton (2010, p. 190), “poderia até ser chamada 

de história social e cultural da comunicação impressa” visto que procura entender como as 

ideias são transmitidas e como a escritura afeta e afetou as maneiras de pensar e viver da 

humanidade. Assim, se pergunta o autor “como poderia o historiador do livro negligenciar a 

história das bibliotecas, do papel, dos tipos e da leitura?”. Além destas disciplinas auxiliares, 

a história do livro se interessa por todo o ciclo da construção, disseminação e utilização do 

conhecimento, desde o surgimento da escrita nos seus diversos suportes, dentre outros: 

argila, papiro, pergaminho, papel (de trapo e de pasta de celulose), até hoje em dia os e-

books que não possuem propriamente um suporte único (sua localização física é ubíqua, 

muitas telas podem acessá-lo). Assim, a delimitação dos temas de estudo e análise são 

sempre necessárias, desde que não se perca de vista o conjunto, visto que “as partes não 

adquirem seu significado integral a menos que relacionadas ao todo” (DARNTON, 2010, p. 

194). 

No entanto, para a elaboração deste trabalho com um escopo mais restrito, que tem 

como um dos objetivos investigar o processo de transformação de acervos físicos em digitais, 

convém buscar na história do livro algumas pistas introdutórias, como realizado por Roger 

Chartier (1998) em A aventura do livro: do leitor ao navegador, “Apresentam-nos o texto 

eletrônico como uma revolução. A história do livro já viu outras!” Assim, neste estudo 

busca-se verificar quais foram estas revoluções e em que magnitude podem ser comparadas, 

avaliando-se as rupturas e continuidades verificadas pelos historiadores ao longo do tempo 
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no que tange aos processos de produção dos textos, reprodução, disseminação, acesso e 

reuso, bem como os sistemas de organização do conhecimento considerados adequados em 

cada uma das épocas.  

Convém adiantar aqui uma ponderação de Chartier (2014) em A mão do autor e a 

mente do editor quase à guisa de resposta ao seu texto de 1998. 

 

Hoje encaramos transformações simultâneas nos suportes para escrita, nas 

técnicas de reproduzir e disseminar obras e nas formas de leitura. Essa 

simultaneidade é inédita na história da humanidade. (CHARTIER, 2014, 

p. 21-22) 

 

Assim, apenas com o objetivo de pontuar uma primeira revolução, lembra-se a do 

formato do suporte da escrita. Passou do rolo para o códice (ou códex), este formato de 

páginas em cadernos costurados que facilitou sobremaneira o manuseio do objeto e, 

principalmente, a visão geral do conjunto de informações. Uma ergonomia que permanece 

até os dias de hoje nos materiais impressos. 

Para seguir um roteiro na investigação em pauta, este trabalho toma como base a 

sequência proposta por Frédéric Barbier em seu livro A Europa de Gutenberg: o livro e a 

invenção da modernidade ocidental (Séculos XIII-XVI), destacando que o objetivo 

declarado da obra é “propor algumas chaves sobre a revolução das mídias dos anos 2000 

mediante o estudo da primeira revolução das mídias, a de Gutenberg nos meados do século 

XV.” (BARBIER, 2018, p. 19). 

Começando por Gutenberg antes de Gutenberg, nos séculos XI-XIII, o autor discorre 

sobre a produção manuscrita dos livros, as cidades e o mercado em formação com os 

trabalhos e as profissões da escrita, com o aumento da necessidade de livros. Desta forma 

apresenta todo um movimento técnico, socioeconômico e cultural que predispõe o mundo 

europeu, depois outras regiões, para a chamada revolução da imprensa.  

Já no século XV, que denomina o tempo das start-ups, destaca que a produção do 

livro impresso com tipos móveis só foi possível graças às três revoluções técnicas ocorridas 

- metalurgia, papel e química (tinta de impressão) – com investidores aplicando capital de 

risco na exploração de técnicas inovadoras e alguns até se especializando no setor novo da 

“livraria”. Assim, a lógica de mercado se impõe: é preciso que o produto a ser 

comercializado, o livro, seja bem aceito pelos compradores e, ao mesmo tempo, seja 

economicamente viável e, desta forma, as inovações técnicas se sucedem aprimorando os 

protocolos de fabricação, tamanhos e formas dos tipos móveis para impressão, além dos 
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formatos e estruturação do próprio material impresso.  Inovação é a palavra-chave para este 

período, e 

 

com o tempo, a tendência é a de normatização: os processos de fabricação 

passam a obedecer a certo padrão, o que corresponde a uma forma de 

equilíbrio técnico e facilita a racionalização do mercado. (BARBIER, 

2018, p. 129) 

 

 

Frédéric Barbier salienta que 

 

entramos assim no período que Régis Debray chama de ‘grafosfera’, no 

qual o modelo do escrito, do impresso e dos sinais midiatizados se impõe 

no âmago do funcionamento da sociedade global. (BARBIER, 2018, p. 

234) 

 

 

Desta forma, como consequência desta revolução da imprensa ocorre não só uma 

redução no preço médio do livro, com ampliação do público que compra e do que lê, mas 

também acentua uma mudança no modelo geral da prática da leitura, de intensiva “uma 

leitura e releitura (...) de um número limitado de títulos largamente memorizados” para a 

extensiva: “a leitura de textos sempre diferentes, a consulta de passagens ou de extratos 

escolhidos.” De “oralizada ou murmurada” para “silenciosa”. O autor segue ainda 

ponderando que “O mesmo fenômeno faz o leitor passar da memória auditiva e muscular à 

memória visual, abrindo, portanto, a possibilidade de uma exteriorização da referência.” 

(BARBIER, 2018, p. 234-235). 

Além da leitura silenciosa e introspectiva, a relação com o conhecimento agora é 

também buscada nos livros.5 Assim, “essa própria massa [de informações] exigirá a 

preparação de instrumentos de trabalho adaptados a uma documentação crescente, neste caso 

bibliografias e catálogos.” (BARBIER, 2018, p. 238) 

Percebe-se até este ponto da revisão de literatura que a chamada “primeira revolução 

das mídias” contou com a melhoria na técnica de produção do papel, mas não o substituiu 

como suporte da escrita. No entanto, as técnicas de reprodução e disseminação das obras 

foram de fato revolucionárias. 

 

 

 

5 Vale lembrar a Reforma Protestante, com Lutero incentivando as publicações da Bíblia em Alemão 

e a interpretação das escrituras pelos fiéis. 
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Os impressos estão disponíveis em grande número e esse fato, só por si, dá 

origem a novas práticas, seja de arrumação, de leitura ou de consulta. Em 

consequência, vemos surgir e disseminar-se elementos que respondem a 

uma necessidade de localização: a foliação, a numeração de todas as 

páginas e os diferentes sistemas de classificação e de indexação. 

(BARBIER, 2018, p. 296) 

 

 

Vale lembrar aqui que, de acordo com Alves (2010, p. 29), nesse período tipográfico 

“com os avanços no estabelecimento de regras, mudou o conceito de catálogo como 

inventário, e passou a ser considerado como lista para encontrar as obras”, também na mesma 

autora encontra-se a informação que data deste período a estruturação dos catálogos em 

fichas. 

O livro a Europa de Gutenberg discorre detalhadamente sobre muitas inovações 

ocorridas no processamento do livro, mencionando ainda “a invenção da política editorial”. 

Sinaliza, também, continuidades formais e internas na primeira fase da imprensa: os 

incunábulos são produzidos da forma mais semelhante possível a um manuscrito, em um 

evidente interesse em atender aos clientes-leitores, que pouco a pouco vão aceitando a 

inovação com letras menores e mais compactas, sem as abreviaturas com seus sinais gráficos 

específicos de ligaduras (os tipos móveis são caros e difíceis de modelar), e sem as 

iluminuras, mas com novos elementos de localização de conteúdo e marketing do produto.  

Em termos de continuidade interna “o que se compila sobre o novo suporte impresso, para 

empregar um termo atual, são muito naturalmente, e poder-se-ia dizer inevitavelmente, os 

antigos conteúdos.” (BARBIER, 2018, p. 382) 

Nesse sentido, Febvre e Martin (1992, p. 356-357), em O aparecimento do livro, já 

informavam que 

 

O aparecimento da imprensa tem como efeito quase imediato difundir 

ainda mais os textos que já haviam tido grande sucesso enquanto 

manuscritos, mergulhando frequentemente outros no esquecimento. 

Multiplicando esses textos em centenas, e logo em milhares de exemplares, 

a imprensa realizou assim uma obra de amplificação ao mesmo tempo que 

de seleção. 

 

Peter Burke (2012, p. 309), em Uma história social do conhecimento II, também 

ensina que “É fácil ver ou acreditar ver as rupturas: já as continuidades são menos visíveis 

(...) a mudança tem sido entendida cada vez mais como um processo de médio prazo (...)” 

Ainda relativamente à história do livro, para aprofundamento do tema, encontra-se 

um vasto material no site do Centre de Recherche em Histoire du Livre, que é apoiado e 
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promovido pelo Enssib (École Nationale Superiere des Sciences de l’Information et des 

Bibliothèques). Observa-se ainda na estruturação do site que seguindo os links para Pesquisa 

/ Gabriel Naudé Center encontram-se três eixos em programas de pesquisa: “O livro esta 

mercadoria”, “O livro este fermento” e, “Bibliotecas hoje, amanhã” voltados para as 

bibliotecas digitais. Os dois primeiros eixos são referências aos capítulos IV e VIII, 

respectivamente, à obra de Henri-Jean Martin, inspirada e orientada por Lucien Febvre, O 

aparecimento do livro, publicada em 1958 e considerada por Darnton (2010, p. 191) e 

Chartier (2014, p. 20) como uma das fundadoras da disciplina de História do Livro. Esta 

forma de classificação também pode ser vista como os dois aspectos complementares da 

análise da informação, compreendendo o tratamento temático (a visão do fermento, do 

conteúdo e circulação de ideias em sua semântica) e o tratamento descritivo que se ocupa da 

forma, do objeto/mercadoria.  

Sobre revoluções midiáticas, segundo Peter Burke, no começo do século XIX a 

impressora a vapor, com maior produtividade, imprimiu uma segunda revolução à imprensa. 

Paralelamente ao surgimento do papel mais barato - com pasta de celulose - a imprensa mais 

rápida “possibilitou uma era de ‘comunicação de massa’ com jornais periódicos e livros.” 

(BURKE, 2012, p. 127-128).  

Observa-se, que Frederic Barbier ao posicionar-se favoravelmente à terminologia de 

“revolução” explica que “apareceu um ramo econômico inteiro, novas práticas de leitura se 

generalizaram e as categorias da própria representação intelectual se viram renovadas” 

(BARBIER, 2018, p. 381). Sinaliza assim para a nova “revolução digital” dos anos 2000, 

que também apresenta características similares. 

Prosseguindo no novo ambiente digital, Darnton (2010, p. 95) ao falar do livro 

eletrônico acredita “que servirá como suplemento, e não substituto, da grande máquina de 

Gutenberg.” Esta suplementação em um e-book viria das possibilidades de conter “diversas 

camadas”. A camada superior, redigida como monografia comum, podendo ser impressa. 

Uma outra camada remetendo a outros ensaios ou apêndices e uma terceira que permitiria 

acesso a bibliografias, iconografias, músicas e outras mídias ligadas ao tema. Desta forma o 

autor imaginava que em um e-book ideal  

 

os leitores transformarão meu tema em seu próprio tema: encontrarão seu 

próprio caminho dentro dele, lendo horizontalmente, verticalmente ou 

diagonalmente até onde os levarem os links eletrônicos.(DARNTON, 

2010, p. 79) 
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Neste mesmo sentido de multimídia e acesso em várias camadas ao recurso 

informacional e, tendo em vista que o objetivo deste primeiro tópico não é uma incursão 

cronológica na história das tecnologias, mas sim um breve percurso do “impresso ao digital”, 

vale-se este trabalho de  pesquisa sobre a revista NEO Interativa, autodenominada como “a 

primeira revista interativa brasileira”, verificando a proposta de multilinearidade com 

diversas camadas de acesso, com um primeiro plano no qual “a ‘leitura’ da revista é 

semelhante a de uma revista impressa. Mas em vez de virar as páginas com as mãos, o leitor 

avança na leitura através de um mouse.” (BRASIL, 1994). Esta continuidade operacional, 

ao primeiro contato do leitor, já foi verificada por Barbieri (2018) como uma técnica 

adaptativa para a mudança de mídia comunicacional. 

O lançamento da revista foi noticiado pelo jornal A Folha de São Paulo, em 

13/04/1994, com a manchete “Brasil ganha primeira revista em CD-ROM”, explicando que 

é um “disco semelhante ao de um CD de áudio, mas com capacidade de armazenar também 

textos, e imagens)”, e que “Para ‘ler’ a Neo Interativa o ideal é que o usuário tenha um micro 

486 com placa de som, 8 Mega de memória e um drive para CD-ROM double speed.” O 

jornal destacou ainda que “Segundo Ricardo Andearós, 32, um dos sócios da Próxima Mídia 

Interativa, que edita a revista, a Neo Interativa fica entre a TV e o veículo impresso.”, o que 

remete a um momento sem uma classificação definida para o novo formato digital. 

Ao noticiar a chegada da revista nos pontos de venda (livrarias, bancas centrais de 

São Paulo e Rio de Janeiro e rede Itautec) a Folha, em 20/04/1994, informa que a publicação 

é trimestral, com tiragem inicial de 6.000 exemplares, destacando ainda que “No total, são 

144 páginas de texto, uma hora de música sintetizada, 30 minutos de vídeo, 30 minutos de 

narração, e mais de 300 fotos.” Para constatar o sucesso da publicação, foi estampado na 

capa da Edição de Aniversário (outono 1995) que “mais de 40 mil exemplares vendidos em 

1 ano” (NEO, 1995). 

Percebe-se aqui que mudou o suporte da informação, mas os meios de distribuição 

permaneceram os mesmos, além de não poder ser descrito como “comunicação de massa”, 

visto a exigência de hardware ser acessível apenas às classes médias e altas da população, 

segundo Hoeltz (2002). Havia um público-alvo bem específico. 

Esta revista foi editada, segundo Hoeltz (2002), de 1994 até 1998 e 

 

apresenta um conjunto de especificidades que permitem adotá-la como 

exemplo representativo das publicações hipermídia em geral. Cada uma 

das dezoito edições da NEO Interativa foi publicada exclusivamente em 

suporte digital (CD-ROM), apresenta estrutura hipertextual e faz uso de 
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material codificado em várias linguagens (visual, verbal, escrita, sonora). 

(HOELTZ, 2002, sem paginação) 

 

 

Hoeltz (2002, sem paginação) destaca ainda que a NEO Interativa se orientou pelos 

padrões de uma publicação impressa: 

 

A concepção de qualquer produto editorial que necessite manter uma 

periodicidade determina a adoção de alguns ordenamentos de conteúdo e 

de design que orienta a reutilização de algumas configurações. (...) 

[Assim], da primeira edição à última, é possível encontrar elementos que 

caracterizam uma dada publicação. [no caso uma revista] 

 

 

Tendo em vista o caráter ilustrativo desta revista no cenário nacional, e para verificar 

os assuntos do primeiro número e sua diagramação estampados na capa do CD-ROM, bem 

como a “capa” da revista após sua instalação no micro, com a seta no local a ser clicado para 

virar a página, apresenta-se a seguir, algumas imagens (Figuras 1 e 2):  

 

Figura 1- Capa do CD-ROM NEO Interativa Nº 1 

 
Fonte:https://datassette.org/softwares/neo-interativa-cds-de-revistas-softwares/neo-

interativa-no-1 Acesso em 25 fev. 2021 

 

https://datassette.org/softwares/neo-interativa-cds-de-revistas-softwares/neo-interativa-no-1
https://datassette.org/softwares/neo-interativa-cds-de-revistas-softwares/neo-interativa-no-1
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Figura 2 - Capa da "Revista" NEO Interativa Nº 1 

 
Fonte:https://datassette.org/softwares/neo-interativa-cds-de-revistas-softwares/neo-

interativa-no-1 Acesso em 25 fev. 2021 

 

Ainda para verificar algumas questões de continuidades e rupturas midiáticas, segue-

se avaliando, pelo seu caráter icônico, o quinto número da Neo Interativa em sua edição de 

aniversário, outono de 1995, na qual se percebe que “Sempre que necessário narrações vão 

orientá-lo sobre as possibilidades de navegação” é um áudio colocado logo na apresentação 

da revista (existe também a possibilidade de mudar para narrações em off se o usuário 

preferir). Assim, o novo formato pedagogicamente introduz o usuário no “mundo novo”. 

Esta publicação periódica também trouxe consigo o modus operandis de interação 

dos editores com os leitores por meio da troca de cartas, prática comum no modelo de 

publicações no suporte papel, como se observa na Figura 3, destacando que, conforme áudios 

de resposta aos leitores, se verifica que também eram bem-vindas as cartas enviadas por 

meio dos correios em disquetes: 

https://datassette.org/softwares/neo-interativa-cds-de-revistas-softwares/neo-interativa-no-1
https://datassette.org/softwares/neo-interativa-cds-de-revistas-softwares/neo-interativa-no-1
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Figura 3 - Cartas dos leitores - NEO Interativa Nº 5 

 
Fonte: NEO Interativa Nº 5 – Acervo pessoal 

 

Os logotipos dos patrocinadores – que via de regra também são necessários nas 

publicações tradicionais - levam para publicidade interativa. Por exemplo, ao clicar em 

Itautec, um narrador (com voz de locutor de rádio) fala 

 

Viva na era multimídia. Entre no mundo ITAUTEC. Agora você já pode 

assistir livros, ler imagens, ouvir revistas e estudar se divertindo (...). Nele, 

um livro de 300 páginas se transforma num show de imagens, som e 

movimento que você nunca viu antes. (ITANEO, 1994, n. 5) 

 

 

 Trata-se de apresentar o mundo novo no qual as percepções do usuário nos atos de 

“assistir”, “ler”, “ouvir” e “estudar” se misturam apontando para novas formas de fruição do 

conhecimento, o que também leva a novas necessidades de representação da informação. 

Na mesma edição de aniversário (número 5), existe uma entrevista com o músico, 

poeta e artista multimídia, Arnaldo Antunes, que está transcrita a seguir: 

 

Eu acho esta coisa de CD-ROM interessantíssima. Essa coisa de você 

poder congregar varios códigos num mesmo instrumento, né? Acho que o 

computador possibilitar isso já é uma coisa incrível. É você poder ter som, 

áudio, e o aspecto interativo da coisa, e você poder acionar a informação 
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que você escolhe, né?. Tudo isso é muito interessante. Eu acho que na 

verdade é como se fosse uma linguagem em busca de um uso. O que está 

engatinhando ainda é a linguagem que vai ser feita a partir desses adventos, 

né?. Eu acho que cada vez mais isso vai se tornando claro para que se possa 

criar dentro dessas possibilidades, desse repertório de possibilidades. 

(ANTUNES, 1995, n. 5) 

 

 

Observa-se que a “linguagem em busca de um uso” é o que foi se testando e se 

desenvolvendo nesta “Galáxia da internet” e é o que se vê no projeto e-Gutenberg, descrito 

por Robert Darnton em A questão dos livros. Ocorreu de 1997 até janeiro de 2005 (final do 

programa) e visava a “promoção de um novo tipo de monografia: teses de doutorado 

recriadas para publicação na internet em forma de livro eletrônico.” (DARNTON, 2010, p. 

96). Segundo o autor,    

 

Graças à digitalização, os autores poderiam incluir uma quantidade 

ilimitada de evidências documentais, ilustrações, gravações sonoras, 

filmes e conexões com outras publicações, deixando tudo isso acessível em 

combinações que ultrapassariam de longe a capacidade do códice 

impresso. (DARNTON, 2010, p. 97)  

 

 

Porém, a questão da “linguagem em busca de um uso” destacada por Arnaldo 

Antunes, continuava presente, conforme constatado por Barbier (2010, p. 116) ao comentar 

“em conversas subsequentes com os ganhadores, enfatizei a importância da alta qualidade e 

a necessidade de evitar a tentação dos ‘penduricalhos’ (...)”. 

Assim, esta revisão de literatura prossegue para analisar mais detidamente o que é 

esse objeto digital, do que se constitui e como fazer uma curadoria digital de tal forma que 

a linguagem, o contexto e as representações informacionais possam ser úteis e válidas ao 

longo do tempo para a sociedade como um todo, hoje e no futuro. 

 

 

3.2 O objeto digital e a curadoria digital 

 

 

Para conhecer o que se entende atualmente por objeto digital e suas relações com o 

ciclo informacional, bem como os autores que pesquisam sobre esta temática e suas 

preocupações, elaborou-se uma pesquisa na Base de Dados Referencial de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), no período de 1972 a 2020, sobre o termo 
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composto “objeto digital” em: título/palavra-chave/resumo, retornando 27 artigos, sendo um 

deles em duplicidade. Assim, após uma leitura dos resumos e palavras-chave selecionou-se 

nove (9) para o aprofundamento e análise, constatando-se também que os assuntos conexos 

predominantes foram a preservação digital e a curadoria digital. As exclusões se deram pelos 

motivos de forte especificidade no assunto principal (baixa visão, fotografia, E-book, 

clandestinidade, TJPA, DOI, emulação, direito autoral), além de alguns que apenas 

tangenciavam o tema pesquisado ou eram desenvolvimentos anteriores de autor já 

selecionado. 

Em uma primeira análise temporal na base de dados, observa-se tratar-se de assunto 

com preocupações muito recentes na literatura pesquisada. Mesmo tendo sido selecionado 

um período abrangente, desde 1972 até os dias de hoje, o mais antigo era de 2001 e de um 

grupo de autores com produção mais atual. Entre 2001 e 2010, não se encontraram textos 

sobre o assunto. Assim, os artigos analisados são todos da última década (2011 a 2020). 

Nas fontes primárias, destaca-se, de acordo com Silva e Siebra (2017), Dutra e 

Macedo (2016) dentre outros, forte preponderância do Reino Unido, notadamente por meio 

do DCC (Digital Curation Centre) e do IJDC (Internacional Journal Digital Curation), com 

artigos e novidades relacionados à curadoria digital, seguido dos Estados Unidos da 

América, a Nova Zelândia e a Austrália, entre outros. 

 

3.2.1 Objeto digital 

 

Assim, começando pela investigação conceitual sobre o termo ‘objeto digital’, 

verifica-se que Yamaoka e Gauthier (2013) detectaram diversos termos que frequentemente 

são utilizados como sinônimos de objeto digital, por exemplo arquivo de computador (file), 

documento digital, artefato digital, recurso digital e material digital. Nesta direção tem-se 

que Molina e Santos (2019) ao longo do artigo utilizaram indistintamente os termos 

documento digital e objeto digital e o fizeram em uma abordagem arquivística, segundo o   

CONARQ (2015) e sob o viés tecnológico,  quando diferenciaram os termos ‘documentos 

digitais’ e ‘documentos eletrônicos’, sendo o digital aquele codificado em dígitos binários e 

acessado por meio de um sistema computacional, e o eletrônico o mais abrangente (acessível 

por meio de qualquer equipamento eletrônico). 

No entanto, o trabalho de Thibodeau (2002) é o que foi citado pela maioria dos 

autores com preocupações relacionadas à preservação digital, inclusive no artigo de Dobedei 
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(2017), que abraça o termo e a modelagem proposta de objeto digital como objeto de 

informação em três camadas.  

Assim, segundo Yamaoka e Gauthier (2013), na proposta de Thibodeau (2002), o 

objeto digital é um objeto de informação, de qualquer tipo e formato expresso sob a forma 

digital, herdando características de três camadas ou classes: 

1. Objeto físico – é a inscrição de sinais em uma mídia e não implica sintaxe, morfologia 

ou semântica. Será o objeto de preocupação quando se quiser preservar bitstream; 

2. Objeto lógico – é o que é processado por software reconhecendo seu formato (ex.: doc, 

pdf, xls, png ...), os tipos de dados (ex.: ASCII...) e os dados de formatação (ex.: tipo de 

fonte, estilo, recuo ...). Importante para análise na preservação do conteúdo; 

3. Objeto conceitual - é uma unidade significativa de informação, pode ser um livro, uma 

fotografia, um documento, uma planilha de dados, um e-mail, um tweet etc., podendo 

ser reconhecido por humano ou computador.  

Desta forma, é necessário perceber que um mesmo objeto conceitual pode ter mais 

de um objeto lógico possível, isto é, pode ser representado em diferentes codificações 

digitais. Um exemplo simples é que um texto pode estar em pdf ou word mantendo seu 

formato e conteúdo idênticos. Um objeto digital pode ser composto de vários arquivos, 

sendo, neste caso denominado objeto digital composto, segundo a pesquisa de Yamaoka e 

Gauthier (2013) no dicionário de dados PREMIS mantido pelo Library of Congress do 

Library of Congress. Assim, uma página web, por exemplo, pode ter em sua composição 

arquivos de texto, de imagem e outros.  

Na teoria de objetos digitais são apresentados seus quatro atributos específicos: 

editabilidade; interatividade; aberto e programável e, distribuídos sem fronteiras, com um 

mapa conceitual bastante elucidativo a seguir na figura 4. 
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Figura 4 – Mapa conceitual – teoria de objetos digitais 

 

Fonte: Kallinikos, Aaltonem e Marton (2010) apud Yamaoka e Gauthier (2013) 

 

Observa-se não só a materialidade do objeto digital, com inscrições reais em uma 

mídia, mas seu caráter de interdependência com aspectos tecnológicos computacionais. 

Assim, a problemática alertada por Dutra e Macedo (2016) dos cinco Vs do espaço 

cibernético – o volume, a velocidade, a variedade, a veracidade e o valor dos objetos digitais 

– desloca o eixo de argumentação em que o recurso informacional impresso e o objeto digital 

se diferenciam principalmente pela troca de suporte. Yamaoka (2012) constata que apesar 

de as informações criadas atualmente serem, em grande parte, “nato-digitais” o tratamento 

dado tanto ao documento digital quanto ao no suporte de papel são similares, não sendo um 

procedimento adequado. Desta forma, a perspectiva de manutenção de conceitos e processos 

documentários tradicionais concebidos para os suportes físicos de papel, que agregavam em 

si mesmos a inscrição, a chave de leitura e a informação a ser conhecida, necessita de 

suplementação em benefício de todo o ciclo informacional deste novo recurso, o que pode 

ser melhor entendido no escopo de uma curadoria digital. 

Destaca-se, neste ponto da revisão de literatura, que o entendimento teórico do objeto 

digital e suas características é fundamental para a compreensão do problema da digitalização 

devido à dinâmica no tempo e no espaço adquiridos por estes objetos, diferentemente de um 

texto/imagem fixados em um papel, além da necessária interdependência com a tecnologia 

computacional e o ambiente multicultural e internacionalizado da web. Vale lembrar que do 

bibliotecário se espera que compreenda quais problemas da profissão podem ser mais bem 

resolvidos por meio da aplicação de tecnologias em seus contextos de usos e de usuários. 
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 Também importa verificar como os profissionais da informação, bibliotecários, 

arquivistas e museólogos se unem nas pesquisas em busca de soluções para o enfrentamento 

do problema central comum a todos: 

 

Todos os profissionais da informação devem organizar coleções, tanto 

físicas como / ou virtuais. Seu papel é o de mediador entre autores e 

usuários (...) (KAJBERG.; LØRRING, 2005, p. 21 – tradução nossa)6 

 

O que converge para o objetivo principal deste trabalho, qual seja o de organizar 

coleções digitalizadas visando qualidade na recuperação das informações de tal forma que 

sejam aproximados os leitores/usuários dos autores. 

Desta forma, um passo importante nesta caminhada teórica também é compreender 

que:  

 

As instituições culturais compartilham o papel tradicional de fiadoras da 

qualidade dos recursos, da continuidade dos recursos digitais ao longo do 

tempo e da sustentabilidade do acesso. A convergência de bibliotecas, 

arquivos e museus sugere seu objetivo comum de educação: ajudar as 

pessoas a aprender, a serem cidadãos ativos e a criar novos conhecimentos. 

(MYBURGH; TAMMARO, 2013, parágrafo 26 – tradução nossa)7 

 

Para a compreensão teórica acerca do tratamento a ser dado aos objetos digitais em 

seu ciclo de vida, no contexto das instituições culturais de memória, segue a revisão de 

literatura sobre curadoria digital. 

 

3.2.2 Curadoria digital 

 

Na fundamentação teórica para o artigo de Dutra e Macedo (2016) curadoria é 

apresentada em sua etimologia vinculada ao ‘ato de curar, zelar, vigiar por algo’ tendo 

evoluído do domínio do direito e das ordens monásticas para o mundo das artes, dos museus 

e das bibliotecas. Para curadoria digital, os autores citados são: Abbot (2008); Yakel (2007); 

 

6 No original: “All information professionals have to organise collections, both physical and/or virtual. 

Their role is that of mediator between authors and users, (...)” 

7 No original: “The cultural institutions share the traditional role of guarantors of the quality of 

resources, the continuity of digital resources over time and the tenability of access. The convergence of 

libraries, archives and museums suggest their shared goal of education: to help people learn, to be active 

citizens, and to create new knowledge.” 
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Sayão e Sales (2012) e, em linhas gerais “diz respeito à manutenção e à criação de valor 

em conjuntos confiáveis de informações digitalizadas para uso corrente e futuro” 

(GIARETTA, 2005 apud. DUTRA e MACEDO, 2016, p. 149) 

No histórico do termo, Dutra e Macedo (2016) lembram que evoluiu no Reino Unido 

da preocupação com a preservação digital para a garantia de uso e reuso, sendo que a 

primeira exposição do termo se deu em Londres, 2001, no seminário sobre e_Science, 

arquivos e bibliotecas digitais. A partir de então, quatro relatórios fundadores sobre o tema 

ocorreram de 2003 a 2007. A conferência internacional de grande porte (Bath, Inglaterra, 

2005) e um workshop sobre o tema nos Estados Unidos (2006) pavimentaram o terreno para 

fazer da Curadoria Digital uma nova disciplina8. Em 2006, surgiu também um periódico 

semestral eletrônico de acesso aberto, o IJDC (Internacional Journal Digital Curation) que 

congrega artigos e novidades nesta nova área. Outro destaque foi a criação do DCC (Digital 

Curation Centre) em 2004 para apoiar a curadoria e a preservação a longo prazo.  

A preservação digital faz parte da curadoria digital e é preponderante tendo em vista 

os aspectos tecnológicos de software e hardware envolvidos em constante 

evolução/mutação. Assim, gerenciar o ciclo de vida de um objeto digital, estabelecendo 

padrões podem ser estratégias auxiliares para conservação a longo prazo. 

Neste ponto, observou-se no artigo Análise de modelos de ciclos de vida para 

curadoria de objetos digitais de Silva e Siebra (2017) a apresentação de diversos modelos 

e, dentre eles o do DCC (Digital Curation Center) que também foi descrito e/ou citado na 

maioria dos autores pesquisados. Assim, vale destacar que tanto no ambiente arquivístico, 

estudado por Molina e Santos (2019), quanto na pesquisa de dados digitais de cunho 

científico – objeto original dos estudos do modelo de ciclo do DCC - ou na museologia 

(Carta de Burra 1999 - conservação patrimonial) faz parte da curadoria uma ação que 

permeia todo o ciclo de vida: o acompanhamento e a participação da comunidade.  Desta 

forma, verifica-se nesta e em outras ações do ciclo de vida o grande potencial de adaptação 

para diversos usos do modelo genérico e indicativo, denominado The digital curation 

lifecycle, disponível no site da Digital Curation Center 9 

Optou-se, desta forma, por acessar diretamente a fonte original no site para replicar 

 

8 da mesma forma que a publicação de O aparecimento do livro em 1958 impulsionou a estruturação 

da disciplina sobre a História do livro. Ver Darnton (2010, p. 191) e Chartier (2014, p. 20) 

9  http://www.dcc.ac.uk/ Acesso em: 25 fev. 2021 

http://www.dcc.ac.uk/
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neste trabalho a figura esquemática representativa do modelo (figura 5): 

Figura 5 – O ciclo de vida da Curadoria Digital 

 

Fonte: Modelo de Sarah Higgins, IJDC Issue 1, Volume 3, 2008 Disponível em: 

https://www.dcc.ac.uk/about/digital-curation Acesso em: 25 fev. 2021 

 

. Desta forma, constata-se na figura 5 um modelo estruturado em camadas 

concêntricas, tendo em seu núcleo os objetos digitais ‘envolvidos’ pela descrição e 

representação da informação, recebendo um planejamento de preservação com 

acompanhamento e participação da comunidade (Communyty watch & participation). 

O ciclo propriamente dito de ‘curar e preservar’ inicia-se na etapa de conceituar, que 

é a fase de planejar a criação dos objetos digitais com toda a política que será adotada para 

o acervo. Criar ou receber é produzir os objetos digitais e atribuir os metadados adequados, 

inclusive definindo quais poderão estar disponíveis publicamente e quais necessitarão de 

senha para acesso. O ciclo prossegue com avaliar e selecionar (Appraise & select), na 

perspectiva de curar e preservar digitalmente aqueles selecionados para o longo prazo, indo 

para o descarte (dispose) os não selecionados, sempre de acordo com a política estabelecida 

https://www.dcc.ac.uk/about/digital-curation
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para o acervo. 

A chamada etapa de ingestão (ingest) trata-se do processo de transferir os objetos 

digitais selecionados para um repositório digital. 

Dentre as ações de preservação encontra-se reavaliar (reappraise) - em que retorna 

objetos digitais que falham nos procedimentos de validação para posterior avaliação e nova 

seleção - e migrar (migrate) que é uma das estratégias operacionais possíveis para a 

preservação digital e segundo Formenton, Gracioso e Castro (2015, p. 170) “configurou-se 

como a mais adequada para o contexto da grande maioria das instituições que pretendem 

implantar um processo de preservação digital”. 

 

Tal estratégia consiste num conjunto de procedimentos que objetivam 

transferir de maneira periódica os dados e informações em formato digital, 

presentes numa determinada configuração de hardware e software para 

outra, ou de uma geração de tecnologia para as gerações futuras. 

(FORMENTON, GRACIOSO E CASTRO, 2015, p. 171) 

 

Os autores destacam também a estratégia estrutural de metadados necessários para o 

desenvolvimento de uma migração eficiente, alertando para o risco de um planejamento das 

migrações mal realizado afetar a interpretação do conteúdo digital, o que seria um 

contrassenso. 

Voltando para o ciclo, na sequência consta armazenar (store), acesso, uso e reuso 

(access, use & reuse) e transformar (transform), que é poder criar outros objetos digitais a 

partir dos originais, gerando conhecimento. 

No experimento deste trabalho, “uma proposta de acesso à Revista Beneditina por 

meio da plataforma Tainacan.” o foco está na preservação da informação e da memória 

enquanto significante. São as relações semânticas e seu conteúdo. O objeto conceitual é o 

que se deseja manter acessível e pesquisável para recuperação, uso e reuso das informações 

digitalizadas. Assim, em Yamaoka e Gauthier (2013, p. 84) verifica-se que “a curadoria de 

dados permite adições (como por exemplo, a adição de informações de representação 

semântica ou informações de contexto) e mudanças no objeto conceitual, a fim de mantê-lo 

utilizável e significativo para uma comunidade”, o que se pretende avaliar, se oportuno, no 

capítulo 5 deste trabalho relativo à apresentação e análise de dados.  

Verifica-se, ainda, no artigo de Dodebei (2017) que nas etapas históricas da 

organização do conhecimento, na passagem do século XX para o XXI, questões importantes 

são o deslocamento  

da disseminação do produto do conhecimento à disseminação do processo 
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de construção desse conhecimento, em função das tecnologias eletrônicas 

de armazenamento de grandes massas de dados. 

(...) 

 

da retenção e manutenção do conhecimento como regra (informações 

estáveis) à seleção dos saberes que devem permanecer efêmeros 

(informações fluidas) por suas comunidades produtoras. (DOBEDEI, 

2017, p. 80) 

 

Desta forma, verifica-se que o processo de construção do conhecimento – necessário 

nos tempos atuais – deveria estar intimamente relacionado à atividade de curadoria digital 

no planejamento e gestão dos acervos culturais, com a efetiva participação da comunidade 

produtora e usuária dos recursos informacionais digitais em todo o seu ciclo de vida. O que 

está em consonância com a proposta deste trabalho. 

O artigo de Molina e Santos (2019) revela questões importantes como o perigo de 

alterações irremediáveis de memória geral da sociedade em caso de perda do objeto digital 

e destaca a emergência de se pensar nas seleções dos documentos a serem 

preservados/curados e nas tecnologias a serem utilizadas. Importante, também, verificar o 

posicionamento do artigo para o fato de que a digitalização de acervo físico - não nato digital 

- é um passo na preservação, para que os originais não sejam fragilizados durante o acesso, 

mas que todo o suporte contém memória e história que devem ser preservados, se assim 

decidido em coletividade. 

Neste ponto vale recordar os episódios relatados pelo historiador Robert Darnton 

sobre o fenômeno da microfilmagem de jornais e livros nos EUA, com seu auge na década 

de 1980, resumido da seguinte forma; “Um dia acreditamos que o microfilme resolveria o 

problema da preservação de textos. Agora aprendemos a lição.” (DARNTON, 2010, p. 56). 

Assim, aprende-se que a digitalização não veio para eliminar/descartar recursos 

informacionais, mas como um suplemento no sentido de viabilizar a disseminação da 

informação, permitindo sua participação no ciclo de geração do conhecimento do século 

XXI.  

Objetivamente, no tocante a este trabalho, o ciclo da curadoria digital ajuda a 

compreender os passos importantes a serem dados, como os de planejamento inicial, 

conceituando e delimitando as políticas e as infraestrutura necessárias e adequadas ao escopo 

pretendido, bem como a criação dos objetos digitais devidamente tratados com padronização 

adequada, uso de classificações e taxonomias coerentes ao contexto de uso do acervo, bem 

como a definição dos metadados para descrever e representar as informações de forma a 
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serem “envolvidas” pelo ciclo de reavaliações periódicas visando a preservação e criação de 

valor, atual e futuro.  Todos estes passos e outros necessários à implementação do acervo em 

repositório digital estão detalhados no capítulo 4 deste estudo, relativo aos procedimentos 

metodológicos.  

A seguir, finalizando a revisão de literatura, o tópico sobre a situação atual da 

digitalização no Brasil se faz necessária. 

 

3.3 O processo de digitalização de acervos no Brasil 

 

Para este tópico, a revisão de literatura não buscou especificamente a cronologia dos 

eventos ou marcos históricos, nem os nomes dos institutos de pesquisa, órgãos 

governamentais e agentes financiadores participantes dos processos. A pesquisa focou-se em 

questões estratégicas vivenciadas pelos profissionais da área e suas soluções, inclusive um 

estudo de caso específico na digitalização do Instituto Hercule Florence (IHF). Assim, este 

estudo apoia-se em artigos recentes publicados em revistas da área de Ciência da Informação 

e em um livro organizado por Bruna Castanheira de Freitas e Mariana Giorgetti Valente em 

2017, Memórias digitais, que reúne diferentes pontos de vista sobre acervos digitais e 

projetos de digitalização, resultante de dois workshops realizados no Rio de janeiro e em São 

Paulo, respectivamente, em 2 de setembro  e em 1º de outubro de 2014, pela equipe de 

pesquisa do projeto Acervos Digitais do Centro de Tecnologia e Sociedades (CTS) da 

Fundação Getúlio Vargas. 

Na introdução, Valente (2017) apresenta as “Notas gerais sobre a digitalização de 

acervos no Brasil”, em que pontua sobre as questões problemáticas que puderam ser 

sistematizadas após o evento em quatro eixos principais: (1) tecnologia, padrões e 

metadados; (2) direito; (3) políticas institucionais e (4) financiamento. Todavia, no estudo 

para este trabalho de conclusão de curso serão vistos apenas o primeiro e o terceiro eixo de 

forma integrada. Direitos autorais e financiamento para os projetos de digitalização fogem 

ao escopo deste estudo. 

No tocante à tecnologia/padrões/metadados, observaram-se dificuldades relativas ao 

custo elevado de implementação de repositórios digitais, levando-se em conta todo o 

processo que inclui a digitalização dos acervos, seu armazenamento, preservação e 

disponibilização, tendo em vista que normalmente os sites das instituições já estão 

construídos para outras finalidades e que seus diversos bancos de dados têm problemas de 
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interoperabilidade interna à instituição. Assim, a reestruturação é complexa e custosa. Com 

dificuldades maiores ainda para acervos audiovisuais, pois exigem uma sistematização de 

padrões que, atualmente, é precária, além de a digitalização envolver um expressivo 

incremento do volume de dados no processo.  

Assim, um planejamento consciente na política institucional sobre o que deve ou não 

ser digitalizado e com que nível de qualidade é, segundo a autora, imprescindível, devendo 

levar-se em conta ainda a obsolescência tecnológica para não vir a perder todo o trabalho se 

não cuidar da preservação digital. Trata-se de questão ligada à “sustentabilidade digital”. 

Novamente se observa que a preservação analógica deve caminhar junto com a preservação 

digital. Ressalta-se aqui a importância da curadoria digital vista no item anterior deste 

trabalho. É ponto de destaque também que a tecnologia deve permitir a acessibilidade das 

coleções para inclusão de pessoas com deficiência. 

Outra questão tecnológica em debate é a utilização de formatos livres ou 

proprietários. Segundo Valente, 

 

Experiências nacionais mostraram vantagens no desenvolvimento de 

plataformas em software livre, que podem ser adaptadas por outras 

organizações, de forma, inclusive, a favorecer a interoperabilidade entre 

acervos de museus, bibliotecas e arquivos, facilitando o desenvolvimento 

de metabuscadores. (VALENTE, 2017, p. 9) 

 

Porém, como ressalta a mesma autora (2017, p. 10), a utilização de software livre “é 

uma escolha a ser feita com responsabilidade, dado que se apontam custos elevados de 

manutenção dos sistemas.”.  E segue lembrando, quanto a formatos livres, que a utilização 

de equipamentos de digitalização que só trabalhem com formatos proprietários pode ser um 

problema a mais.  

Como propostas de soluções o evento apontou para as redes de parcerias e 

colaboração tecnológica entre as instituições de memória, citando compartilhamento de 

software, criação de laboratórios com grupos de apoio e até itinerância de equipamentos de 

digitalização entre instituições.   

Ainda segundo Valente, a solução de um modelo tecnológico único, isto é, uma única 

plataforma agregadora de repositórios digitais para as instituições foi repensada no Brasil. A 

exemplo do que se faz na Europa e nos Estados Unidos, observando a Europeana e a Digital 

Public Library of America, o modelo a ser seguido é o da interoperabilidade entre os 

protocolos para incluir os diferentes acervos. Assim, os arquivos em formatos livres com 

nomenclaturas e metadados padronizados são parte fundamental para o sucesso dos projetos 
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de digitalização e acessibilidade em redes de cooperação.   

No entanto, conforme observado pela pesquisa sobre Acervos em rede: perspectivas 

para as instituições culturais em tempos de cultura digital  

 

Para agregar esses conteúdos de forma acessível, faz-se necessário a 

concepção de uma política integrada que procure dar condições de 

visibilidade e aplicabilidade a estratégias técnicas, políticas, culturais e 

econômicas que facilitem a produção de uma rede de acervos que, 

dialogando a mesma língua a partir da adoção de padrões compartilhados, 

podem se interconectar e se tornarem acessíveis de forma integrada. 
(MARTINS; SILVA; CARMO, 2018, p.197-198) 

 

Porém, constatou-se que, em âmbito nacional: 

 

As práticas encontradas ainda são muito limitadas, isoladas e carecem de 

apoio técnico e de modelos de governança escaláveis para o território 

brasileiro. O que se identifica hoje no país é uma falta de incentivo 

explícito, tanto político quanto econômico, que especificamente procure 

ofertar soluções para a questão dos acervos e articular as instituições 

culturais nessa direção. (MARTINS; SILVA; CARMO, 2018, p.203) 

 

Desta forma, voltando às questões de políticas institucionais internas, os trabalhos 

sistematizados em Memória digitais destacam que os projetos de digitalização das 

instituições de memória, públicas ou privadas, devem ser pensados como estruturalmente 

duráveis, evitando-se a busca de visibilidade no curto prazo, sem planejamento qualificado. 

Desta forma, deve-se atentar que 

 

A produção imediata, de preocupação jornalística, para plataformas 

externas e sobre as quais não se tem controle de continuidade é um 

problema para a construção da memória: um exemplo trazido é a produção 

de materiais para o YouTube, sobre os quais pouco se investe em 

qualificação, armazenamento e guarda. (VALENTE, 2017, p. 15) 

 

Também vale ressaltar que é pouco significativo apenas digitalizar e colocar na web 

um determinado acervo ou coleção. Se o objetivo é divulgar cultura em acesso aberto e 

democrático para que mais pessoas conheçam e possam produzir novos conhecimentos, é 

fundamental que outros agentes e redes sociais possam criar interesse em torno do material 

que foi digitalizado, com ações de marketing adequadas. Assim, o envolvimento integrado 

da instituição e não apenas de uma “equipe da digitalização” é fundamental para o sucesso 

do projeto, que não deve ser temporário, mas permanente. 

Ainda quanto à questão de permanência do projeto, vale ressaltar que a digitalização 

não se encerra nela mesma, faz parte do ciclo na curadoria digital. A sistematização das 
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questões levantadas nos workshops da Fundação Getúlio Vargas destaca que existe o desafio 

da inserção dos metadados representativos que facilitem a recuperação dos objetos digitais, 

o tratamento da base de dados e sua atualização, além de outros processos para manter as 

coleções acessíveis e com significado para o público usuário hoje e no futuro. 

No livro Memórias digitais, constam ainda no capítulo 6, “Parcerias institucionais 

em bibliotecas virtuais: estudo de caso do Instituto Hercule Florence (IHF)”, algumas 

informações relevantes no contexto deste estudo sobre a digitalização de acervos que valem 

ser destacadas. Por exemplo, a importância da possibilidade de migração de acervos entre 

plataformas tecnológicas, quando necessário:  

 

O IHF recebeu inicialmente uma versão da plataforma Corisco [09/2011]; 

posteriormente [12/2015], foi feita a migração do seu acervo digital para a 

plataforma Papaya, devidamente customizada para as especificidades de 

sua coleção e seu projeto de trabalho – tanto a estrutura do banco de dados 

quanto a interface com o usuário puderam ser alteradas. (LEE; GOMI; 

SILVA, 2017, p. 160)  

  

Oportuno destacar que, segundo os autores, a implantação da plataforma Corisco, 

baseada no DSpace, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (USP) ocorreu em 2009 

com sucesso, sendo que em junho/2016 os dados apontavam para a disponibilização de 3.850 

títulos, incluindo manuscritos, itens iconográficos e cartográficos. No caso do IHF, após as 

análises de especificidades, foi possível customizar uma outra plataforma tecnológica, com 

código fonte e interface totalmente novos, também com as características de “interface 

amigável e código aberto, gratuito, reconfigurável, atualizável (permitindo inserções de 

novos itens) e interoperável com outros sistemas de acervos digitais.” (LEE; GOMI; SILVA, 

2017, p. 158). 

Nos aspectos técnicos da implantação do acervo digital do IHF, observa-se a política 

institucional de “não duplicação de arquivos digitais”10. Assim, só material inédito ou de 

difícil acesso foi digitalizado. Trata-se de uma política de seleção de acervo que busca 

sustentabilidade digital. Também para digitalização optou-se por não investir em máquinas 

especializadas. Foi feita a aquisição de um escâner plano com área estendida até as bordas, 

que permite digitalizar página a página sem danificar a encadernação, e com resolução de 

600 dpi e área alvo demarcada, evitando trabalhos adicionais de recortes nas imagens. As 

 

10 Vale lembrar aqui da necessidade de uma política nacional que propicie uma integração de acervos, 

já enfatizada por Martins; Silva; Carmo (2018) 
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diversas imagens de um item são reunidas em um só arquivo PDF. Para objetos raros e mais 

frágeis foi utilizado processo compatível por meio de máquina fotográfica e software Adore 

Djatoka. 

O estudo de caso do IHF aponta ainda para as dificuldades na etapa de tratamento 

das imagens, tendo em vista que, para a leitura dos itens, em diversos casos, a OCR 

automática não gera bons resultados. Dentre estes itens, constam manuscritos oitocentistas 

e artigos de revista ou jornal, em textos com diagramação em mais de uma coluna. A solução 

adotada, visando à qualidade e não à rapidez ou quantidade, é a transcrição feita 

manualmente (digitar tudo). Assim, para evitar perda de qualidade, os OCR gerados 

automaticamente passam por revisão. 

Quanto à catalogação, também foi considerada um ponto de gargalo no processo, 

tendo em vista que registram o máximo de informação sobre cada item, seguindo parâmetros 

museológicos bastante rígidos. Para a implementação do thesaurus e do vocabulário 

controlado, a solução foi o desenvolvimento próprio, visto que as áreas de interesse e o 

acervo são muito específicos. 

Por fim, o upload é feito para a plataforma do sistema. As imagens seguem em 

formato JPG ou PDF e os metadados em tabela Microsoft Excel. 

Uma característica que permite maior flexibilidade para o pesquisador nas buscas ao 

sistema é que  

 

Na pesquisa, se o usuário não selecionar um campo específico para sua 

busca, a plataforma automaticamente vasculha todo o conteúdo do item: 

não somente os campos catalográficos, mas também a respectiva 

transcrição e as descrições inseridas nas “propriedades” da imagem. (LEE; 

GOMI; SILVA, 2017, p. 166) 

 

Desta forma, este estudo de caso forneceu não só uma visão dos processos e 

problemas encontrados em digitalização de acervos como deu pistas importantes para a 

realização do objetivo proposto neste trabalho de conclusão do curso, no qual também 

deverão ser incluídas no sistema as imagens em PDF e os metadados em tabela Microsoft 

Excel, além da preocupação com os aspectos permanentes da catalogação e digitalização, 

visando qualidade no processo e produto resultante. 

No material pesquisado, encontrou-se, também, uma questão sobre o projeto de 

digitalização “Memória Estatística no Brasil (MEB)” da Biblioteca do Ministério da Fazenda 

no Rio de Janeiro (BMF/RJ) que vale destacar no escopo deste trabalho. Segundo Reis e 
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Carvalho (2017, p. 173) “Além da agregação de valor de uso, o projeto propicia aumento 

significativo no próprio valor de existência do acervo cultural e científico da BMF.”  

Essa é uma constatação válida para outras instituições de memória, quer sejam 

bibliotecas, arquivos, museus ou instituições com acervos particulares. A digitalização e 

divulgação são aspectos a serem considerados, inclusive, para se conseguirem parcerias e 

financiamentos nacionais e/ou estrangeiros, permitindo sustentabilidade nos serviços e 

produtos culturais produzidos pela instituição, como verificou Puntoni (2017, p. 138). 

Além disso, 

 

Sabe-se que importantes processos da sociabilidade contemporânea 

dependem das redes sociais para se estabelecerem e, estando os acervos de 

memória da cultura brasileira ausentes das redes digitais, perde-se 

inúmeras possibilidades de ações culturais, educacionais e a sensibilização 

geral da sociedade brasileira em torno da sua memória. (DIAS; MARTINS, 

2020, p. 44) 

 

Ainda sobre o processo de digitalização de acervos no Brasil, constata-se que   

 

É digno de nota e constrangimento que , quando da inauguração do projeto, 

em 2005, uma das poucas iniciativas na área encontrava-se no Center for 

Research Libraries nos Estados Unidos, disponibilizando na internet, por 

meio do Latin American Microfilm Project (LAMP: www-

apps.crl.edu/brazil), os relatórios presidenciais, provinciais e ministeriais 

brasileiros, além do Almanak Laemmert.(REIS; CARVALHO, 2017, p. 

173) 

 

Desta forma, vale ressaltar que apesar da ausência do poder público em ações de 

apoio e governança nacional, que seria de fundamental relevância no ambiente de cultura 

digital, ocorreram diversas iniciativas de políticas institucionais nos últimos anos, como as 

compiladas e detalhadas no artigo de Dias e Martins (2020), a saber:  

• Brasiliana Digital USP, iniciativa da biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin; 

• BNDigital, da Fundação Biblioteca Nacional; 

• Digitalização do Acervo do Museu Imperial, executado pelo Instituto Brasileiro 

de Museus (IBRAM), apoiado naquela época pelo extinto Ministério da Cultura; 

• Instituto Hercule Florence; 

• Plataforma Acervos que vem incluindo todos os trinta museus ligados ao IBRAM 

por meio da plataforma livre Tainacan.  

Estas iniciativas e outras são focos de resistência necessárias, mas não se deve 

esquecer que o que de fato ocorre no país é “a pulverização de iniciativas governamentais e 

institucionais em distintas frentes duplicando o esforço e diminuindo a eficiência do gasto 
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público” (Carta de Ribeirão Preto apud PUNTONI, 2017, p. 144) 

Ainda Puntoni (2017, p. 142-143), em um tópico intitulado “Para onde vamos?”, 

observa que: 

 

Não é possível, no momento atual, prever como se desenvolverá no Brasil 

este campo da cultura comprometido com a interface entre o digital e o 

acesso aos acervos memoriais. O momento é claramente de retrocesso. É 

claro que muitos projetos ainda estão sendo desenvolvidos, (...). Mas 

outros projetos foram descontinuados ou eliminados, com destaque para as 

iniciativas (antes tão vigorosas) da Cinemateca Brasileira, do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo e da Brasiliana Digital do Projeto 

Brasiliana USP. 

 

 

Posto isso, e para finalizar esta revisão de literatura, destaca-se que para a realização 

deste experimento de digitalização e divulgação em rede de acesso aberto, foco do trabalho, 

observou-se na literatura pesquisada a importância de se construir conhecimento em bases e 

trilhas já percorridas por outros profissionais dedicados ao tema, além da constatação da 

convergência entre museus, arquivos e bibliotecas, destacando que,  segundo Puntoni (2017), 

esta convergência ocorre “nas suas finalidades sociais e nos processos de gerenciamento e 

preservação de suas coleções” dinamizada pelo novo ambiente tecnológico digital. 

Assim, verificou-se também diversos casos de uso da plataforma Tainacan ligados à 

coleção de itens bibliográficos, além da vinculação inicial aos projetos de digitalização de 

acervos museológicos, inclusive um na biblioteca do Tribunal de Contas do DF, em projeto 

de monografia para bacharelado em Biblioteconomia na UNB, que o caracteriza como “uma 

extensão do site WordPress e visa facilitar desde a instalação até a administração e o uso do 

repositório. Ele se torna uma opção mais prática e acessível para quem não possui muitos 

recursos ou profissionais especializados.” (SOUSA, 2020, p. 13) 

Desta forma, este estudo segue para o próximo capítulo no qual serão estabelecidos 

os procedimentos metodológicos utilizados no trabalho, frutos, em grande parte, dos estudos 

realizados até o momento. 

  



45 
 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para responder à questão colocada neste estudo realizou-se, primeiramente, a revisão 

de literatura, com pesquisa bibliográfica exploratória, dedutiva, partindo de uma 

investigação mais ampla, dentro do tema pesquisado, para se chegar ao problema específico 

do estudo, qual seja,  investigar como se comportam os objetos digitais na web e como fazer 

um planejamento e um gerenciamento adequados para garantir, em um repositório, 

preservação do acervo com autenticidade, facilidade de recuperação e geração de valor para 

os usuários. 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

Verificou-se ainda que, segundo Bordini (2017, p. 37), “quando se investiga algo 

cuja história ainda está por fazer ou recém dá seus primeiros passos” o uso do método 

indutivo associado às “formações discursivas que o definem” também é útil. Assim, nestes 

casos, continua a autora, “Toda a discussão deveria orbitar em torno de objetos concretos, 

para deles retirar inferências utilizáveis para outros objetos da mesma espécie.” Desse modo, 

o objeto concreto deste trabalho é o estudo de caso da Revista Beneditina em seus 61 

números publicados de 2003 a 2017, subdivididas em cinco seções, contendo 436 textos, 

para a criação de um repositório bibliográfico digital por meio do software livre Tainacan, 

realizando, paralelamente, uma pesquisa sobre o software para melhor uso adaptativo de suas 

potencialidades e funcionalidades disponíveis, observando dentre outros casos de uso o da 

Revista Filme e Cultura publicado na mesma plataforma tecnológica. 

A pesquisa sobre o acervo que se propõe trabalhar no estudo de caso é de natureza 

aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, e foi realizada com base na metodologia 

de “análise de conteúdo”, tendo como método a “organização da análise” em três passos: a 

pré-análise, a exploração do material e o tratamento/interpretação dos resultados obtidos. A 

técnica utilizada foi a da “análise categórica temática”. A referência para uso desta 

metodologia encontra-se em Bardin (2016). Segundo essa autora, a metodologia de análise 

de conteúdo vai além da análise documental cujo objetivo se fixa na representação 

condensada da informação para consulta e armazenamento, já a análise de conteúdo permite 

também inferências, evidenciando outros indicadores sobre a mensagem que não estejam 
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objetivamente descritos nos documentos analisados, mas que podem ser necessários para 

interpretação e reuso da informação. Optou-se por abrir um capítulo específico, o de número 

5, para o detalhamento da análise efetuada sobre o acervo a ser digitalizado e disponibilizado 

para acesso. 

 

4.2 Procedimento de implantação do repositório 

 

Seguindo o modelo de uma curadoria digital visto na revisão de literatura (item 

3.2.2), com etapas separadas por planejamento, implementação e povoamento do repositório 

digital, este processo de criação experimental de um repositório para a RB – Revista 

Beneditina, uma revista de espiritualidade monástica cristã, destaca no planejamento inicial 

alguns aspectos necessários para o repositório, descritos a seguir.  

Na apresentação da RB-01 (2003) consta que “(...) queremos solicitar a colaboração 

no envio de sugestões, artigos ou algum assunto que seja de interesse para a revitalização do 

nosso compromisso com o zelo monástico.”  Desta forma, no planejamento do repositório 

será considerado também este perfil de necessidade. Ainda para atender à editora Subiaco, 

com direitos autorais de propriedade sobre a RB, será criado no repositório, além da coleção 

de revistas e da coleção analítica de seus artigos, uma outra coleção para o catálogo de livros 

da editora. 

Assim, a implantação do repositório poderá auxiliar também na divulgação de outros 

trabalhos publicados pela instituição. 

Tendo em vista que o Tainacan, surgido em 2014 como parceria entre a UFG e o 

Ministério da Cultura, é um software livre e possui o objetivo de “ofertar uma tecnologia 

mais acessível e fácil adoção social para a construção de repositórios brasileiros na área da 

cultura” (Martins, 2017, p. 7), atendendo já a um amplo leque de instituições entre museus, 

bibliotecas e outros, verificou-se tratar de uma plataforma adequada para o gerenciamento 

da coleção de revistas com baixo custo de operacionalização e com pouca dependência 

institucional de especialistas em TI, existindo um grupo de apoio permanente e “rodando” 

como um plugin do WordPress que é uma plataforma muito utilizada na internet, o que 

facilita o suporte tecnológico com maior estabilidade a longo prazo. 

Em análise observacional da plataforma e dos casos de uso atuais, constatou-se que 

o Tainacan permite criar coleções na configuração de layout desejada, estabelecer as 

permissões de acesso e administração, bem como a categorização personalizada para a 
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coleção, com tipos de metadados, formatos de busca, importação e exportação de dados, 

possuindo o diferencial de interação com redes sociais, inclusive na vertente da web 2.0 – 

com mediação institucional - na qual o usuário pode atuar não só como leitor mas também 

como escritor, além de outras opções que podem ser customizadas no interesse da editora. 

Neste estudo de caso optou-se pela utilização “padrão” do plugin e tema Tainacan, sem 

nenhuma personalização de layout de páginas na web. 

Assim, este projeto organiza três coleções, a saber: 

1. Livros das Edições Subiaco (12 itens) e os seguintes metadados: 

1.1. Numero_id|numeric|required|display_no|collection_key_yes 

1.2. Título|core_title|display_yes 

1.3. Descrição|core_description|display_no 

1.4. Autor|text|multiple|display_yes 

1.5. Tradutor|text|multiple|display_no 

1.6. Edição|text|display_yes 

1.7. Editora|selectbox|multiple|required|display_no 

1.8. Ano|numeric|display_no  

1.9. Páginas|numeric|display_yes 

1.10. Formato|text|display_no 

1.11. Notas|textarea|multiple|display_no 

1.12. ISBN|text|multiple|display_yes 

1.13. Assunto|text|multiple|display_no 

Obs.: As miniaturas são fotos das capas dos 12 livros, tiradas pela autora do trabalho. 

2. Revista Beneditina (61 itens), relacionada a uma coleção analítica dos seus artigos, tendo 

imagens de capa como miniaturas dos itens e os seguintes metadados: 

2.1. Número_id|numeric|required|display_no|collection_key_yes 

2.2. Titulo|core_title|display_yes 

2.3. Tema|core_description|display_yes 

2.4. Organizador|text|display_no 

2.5. Editora|text|multiple|display_no 

2.6. Ano editorial|selectbox|display_no 

2.7. Data da publicação|text|display_no 

2.8. Páginas|numeric|multiple|display_no 

2.9. Notas|textarea|display_no 
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2.10. Artigos da revista|relationship|multiple|display_yes 

Optou-se, desta forma, por um modelo mais enxuto nesta coleção. 

Verificou-se no Tainacan que não há necessidade de previsão de metadados para o 

futuro no momento da criação da coleção. Poderão ser acrescentados pelo administrador do 

sistema a qualquer tempo. Assim, não foi criado, por exemplo, o metadado para ISSN da 

publicação (inexistente até a estruturação do repositório) ou outro de controle administrativo 

da editora. 

Para os filtros, além da busca geral e avançada por metadados já existente na página 

dos itens da coleção, criou-se cinco, todos do tipo “caixa de seleção”, tendo em vista a 

facilidade de visualização do conteúdo para seleção única, mesmo para usuários que 

desconheçam as informações da Revista: 

1. Título 

2. Ano editorial 

3. Data de publicação 

4. Tema 

5. Artigos relacionados (indica os títulos dos artigos e remete o usuário para a outra 

coleção) 

3. Artigos da Revista Beneditina (436 itens), estruturando-se três taxonomias: 

✓ Autor (permite imagem e descrição de cada autor dos artigos, controla vocabulário 

de autoridade e seleciona todos os artigos de mesma autoria); 

✓ Assunto (permite hierarquia entre os assuntos, contextualizando os termos 

utilizados de acordo com a CDU, controlando vocabulário) e, 

✓ Seção da Revista (permite agrupar artigos de mesma categoria, com páginas 

individualizadas) 

A modelagem da taxonomia de assuntos exigiu primeiramente a leitura técnica de 

todos os artigos da revista para identificar termos representativos da temática. Feito isso, 

buscou-se principalmente na classificação 27 da CDU, Cristandade, os termos e hierarquias 

correspondentes. Na modelagem para o Tainacan, planejou-se curtas cadeias hierárquicas 

tendo em vista que o objetivo foi o de contextualizar um leitor leigo, potencial usuários do 

sistema, na linguagem específica dos artigos. Assim, por exemplo, o termo “retraimento” 

está vinculado à religião contemplativa, não aos discursos psicológicos. A humildade, 

hospitalidade, obediência e outras são virtudes vinculadas à teologia moral. 

A seguir, a estruturação dos metadados para a coleção de artigos da RB, sem 
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miniaturas identificadoras: 

3.1. Número_id|numeric|required|display_no|collection_key_yes 

3.2. Revista|relationship|multiple|display_yes (inter coleções) 

3.3. Seção|taxonomy|required|display_yes 

3.4. Páginas|text|multiple|display_no 

3.5. Título|core_title|display_yes 

3.6. Descrição|core_description|display_no 

3.7. Autor|taxonomy|multiple|display_no 

3.8. Publicaçãooriginal|compound(Nome|selectbox,Complemento|text)|multiple|

display_no 

3.9. Nota de tradução|compound(Idioma|selectbox,Tradutor|text)|display_no 

3.10. Notas|textarea|display_no  

3.11. Assunto|taxonomy|multiple|display_no 

3.12. Artigos relacionados|relationship|multiple|display_yes (intra coleção) 

Para os filtros, além da busca geral e avançada por metadados já existente na página 

dos itens da coleção, criou-se cinco, sendo apenas um do tipo “Caixa de seleção” e os demais 

do tipo “Check box” por permitir seleções múltiplas e visualização das quantidades por 

seleção: 

1. Seção (Check box) 

2. Título (Caixa de seleção) 

3. Autor (Check box) 

4. Assunto (Check box) 

5. Artigos relacionados (Check box) 

No tocante à implementação e povoamento do repositório, verificou-se a 

compatibilidade para a instalação do Tainacan, de acordo com o Manual do Usuário, dos 

seguintes requisitos mínimos para a instalação do WordPress: 

• Servidor baseado em UNIX/Linux 

• PHP versão 7.4 ou superior 

• MySQL versão 5.6 ou superior 

• Memória para o PHP de pelo menos 64 MB (somente para o software 

WordPress, sem plugins adicionais) 

E para a adição de recursos extras, os requisitos são: 

• Memória para o PHP de pelo menos 256 MB 
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• Apache ou Nginx 

• Módulo mod_rewrite do Apache ativo 

• Extensões PHP como php_exif, php_GD etc (recursos nativos e de plugins) 

As instalações do WordPress e do plugin Tainacan foram realizadas em computador 

pessoal (localhost) para aprendizado e documentação (vide Anexo 1). Para os testes de 

implementação foi autorizada a utilização do site do orientador deste trabalho, Dalton Lopes 

Martins, a saber: http://daltonmartins.fci.unb.br/colecoes/, na versão 0.17.4 do plugin 

Tainacan, sendo que, ao final do projeto a publicação será descontinuada e todo o material 

poderá ser migrado para outro site. 

De acordo com a revisão de literatura (item 3.3) observou-se no estudo de caso 

específico para a digitalização do Instituto Hercule Florence (IHF) similaridades com o 

processo de implementação do acervo digital da RB. Assim, optou-se pelas seguintes 

adaptações de procedimentos: 

• Utilização de scanner EPSON L375 para a digitalização das capas das revistas, 

gerando arquivos de “miniaturas” para visualização e acesso ao repositório, 

com resolução de 300 dpi e área alvo demarcada. As imagens, geradas em 

JPEG; 

• Os metadados serão estruturados em tabela Microsoft Excel; 

• A plataforma do sistema Tainacan receberá o upload dos arquivos no formato 

CSV UTF 8, separado por vírgulas; 

• Para este repositório já serão digitalizados todos os artigos relativos aos 

editoriais das 61 Revistas. O método de digitalização será por meio de “fotos” 

pelo celular, com seleção de textos no “Google Lens”, salvando no Word, 

corrigindo os textos necessários, e importando para o Tainacan no formato 

PDF. 

Alguns aspectos operacionais da metodologia da implementação do acervo estão 

descritos no capítulo, a seguir, da análise de conteúdo, para melhor compreensão dos partidos 

tomados neste experimento prático com o acervo da RB.  

http://daltonmartins.fci.unb.br/colecoes/
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5. ANÁLISE DE CONTEÚDO – ACERVO DA REVISTA BENEDITINA 

 

 

Neste capítulo, por uma questão didática, os três passos da organização da análise 

foram sintetizados. Assim, na medida que se discorre sobre uma questão já se apresenta o 

tratamento e a interpretação dos resultados obtidos com a proposta para o repositório. Optou-

se por discutir primeiramente sobre os aspectos descritivos da representação para em seguida 

expor os aspectos temáticos. 

 

5.1 Aspectos descritivos 

 

Vale destacar, inicialmente, que se trata da única revista da sua natureza, em 

português do Brasil, para atender à Comunidade Monástica Beneditina, não sendo uma 

revista científica, nos moldes exigidos pela CAPES para classificação Qualis. Não possui 

conselho editorial ou avaliação dos artigos realizada pelos pares. Desta forma, a publicação 

não tem a pretensão de seguir os padrões naturalmente exigidos para publicação de artigos 

acadêmicos.  

Para conhecimento geral da coleção, constata-se um acervo composto de 61 revistas 

impressas em papel, sendo que dois de seus itens possuem numeração dupla (RB_ 26-27 e 

RB_31-32), todas com formato 15 X 21 cm, ilustrações internas em preto e branco de autores 

diversos. As capas externas, denominadas “primeira capa” e “quarta capa”, são coloridas, 

em modelo gráfico de autoria de D. Marcelo Molinero, OSB. Verifica-se que a editoração 

foi realizada em padrão econômico, com utilização da segunda capa para o sumário e da 

terceira capa para ações de marketing de itens do catálogo da própria editora. Assim, a 

produção editorial impressa tem como financiamento apenas as vendas por assinatura e a 

divulgação do catálogo da editora. Observou-se, ainda, que a proposta inicial da revista era 

de ter periodicidade bimestral, mas a partir do número RB_37 foi alterada para trimestral, o 

que permaneceu até o último número editado da série. Vale destacar que em todos estes 13 

anos editoriais, a iniciativa pela organização, seleção dos textos e produção das revistas foi 

de responsabilidade da Madre Paula Iglésias, abadessa do Mosteiro da Santa Cruz, em Juiz 

de Fora, MG, Brasil. As revistas são de publicação do próprio mosteiro, por meio da Editora 

Subiaco, sendo que até a RB_10 houve parceria com a Editora da Abadia São Geraldo, em 

São Paulo, SP, Brasil.  
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Assim, na pré-análise, para cadastro da revista, observou-se a estruturação física e os 

dados gerais catalográficos necessários para registro no Tainacan. Tendo em vista que a 

revista não possui folha de rosto, alguns dados foram obtidos da primeira capa, a saber: 

miniatura da capa, título e numeração, ano editorial, data. Outros foram obtidos por meio de 

medição e contagem, respectivamente, formato e número de páginas. Na segunda capa 

constatou-se os dados relativos à publicação, editoração e impressão, bem como ilustração. 

Para a descrição de cada um dos itens da revista utilizou-se o tema da publicação 

correspondente. Adotou-se a forma de catalogação descritiva da AACR2 (Código de 

Catalogação Anglo Americano) para todos os metadados. Para o título de cada um dos itens 

adotou-se o nome da revista seguida de sua numeração específica. 

Assim, estruturou-se a Coleção da Revista Beneditina que foi relacionada por meio 

de um metadado específico (Artigos relacionados) à outra coleção contendo a catalogação 

analítica de cada um dos artigos, denominada Coleção de Artigos da Revista Beneditina. 

Na coleção de artigos, lembrando que se trata de uma representação descritiva, este 

trabalho na fase de planejamento utilizou a técnica de análise categorial (BARDIN, 2016) 

para escolha dos metadados. Assim, após pré-análise observou-se: 

✓ A presença de seções temáticas, organizando a informação; 

✓ Os textos estão na língua portuguesa do Brasil; 

✓ Os editoriais nem sempre possuem título específico; 

✓ Os artigos, em geral, possuem título, autoria, nota biográfica, nota 

descrevendo a fonte do artigo original em outra publicação, além de notas 

diversas; 

✓ Raras vezes encontrou-se o registro do título original do artigo em outro 

idioma; 

✓ A autoridade responsável pela tradução, via de regra, sempre foi apresentada 

e foram descritos seus dados biográficos; 

✓ A presença de figuras em desenhos representativos das temáticas abordadas 

colocados após as notas, na maioria dos artigos.  

Percorrendo sistematicamente o caminho da análise de conteúdo no tocante, 

primeiramente, à organização das seções temáticas verifica-se que a proposta editorial 

contempla cinco seções que estão padronizadas11 em todo o acervo, a saber: 

 

11 Exceto a RB_35 que foi publicada sem a seção “Coluna mestra.” 
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Editorial – contém uma breve descrição do conjunto de artigos da revista (duas 

páginas) 

 Tema – primeiro artigo da revista, é o tema do bimestre e/ou trimestre, título da 

revista, mais denso, com, em média 27 páginas; 

 Outros artigos – média de três por revista. Geralmente relacionados à temática 

principal, menores, com em média dez páginas cada um. 

 Coluna mestra – geralmente textos breves (um por revista), média de cinco páginas, 

voltados para os aspectos formadores das vocações monásticas. 

 Relatos – último artigo da revista, em média uma ou duas páginas, com ditos 

voltados para a vida mística, alimento para a espiritualidade. De leitura simples e leve. 

Tendo em vista os estilos diferenciados e os diversos interesses dos leitores da 

revista, este trabalho de implementação do repositório digital optou por estabelecer um 

acesso mais direto à categoria das seções. Assim, aquele usuário que quiser pesquisar apenas 

os textos dos “relatos”, por exemplo, poderá fazê-lo por meio de filtros do tipo “check box” 

na aba lateral esquerda da página de itens do Tainacan. Também foi implementado como 

taxonomia para permitir link direto no termo correspondente à seção de interesse, nas 

listagens de itens e a exibição de página específica na web. 

Na sequência, analisando a informação de títulos, optou-se por padronizá-los 

seguindo a AACR2 no tocante aos usos de maiúsculas ou minúsculas, dois pontos para 

separar títulos dos subtítulos. Definiu-se atribuir ao editorial o título de “Editorial” seguido 

da numeração da revista. Exemplo: Editorial 63. Ao digitalizá-los, colocou-se o título 

definido no cabeçalho do texto. Todos os editoriais foram digitalizados, por expressarem, 

em geral, uma breve descrição do conteúdo da revista, facilitando pesquisa documental sobre 

o repositório. 

Nesse percurso da análise já se constatou três metadados necessários para os artigos: 

Revista, Seção e Título. 

Quanto aos dados de autoria intelectual, observou-se que o registro das autoridades 

não seguia qualquer forma de padronização sistematizada, ocorrendo, em alguns casos, 

ausência de autoria ou necessidade de desambiguação. Pesquisou-se, então, os registros de 

autoridade personal no VIAF12 (Virtual International Authority File), serviço hospedado 

 

12  VIAF (Arquivo de autoridade internacional virtual). Acesso em: http://viaf.org/   
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pela OCLC13 (Online Computer Library Center) utilizado para, entre outras funções, 

“conectar dados de autoridade entre culturas e idiomas para facilitar a pesquisa”.  

Outra questão levantada quanto à autoria foi a pesquisa para os nomes dos 

verdadeiros autores dos textos, sempre que necessário. Por exemplo, onde constava como 

autor “ditos de Teótimo” descobriu-se que o livro original das “crônicas” era de Frère Denis 

Hubert, um monge d’En Calcat, na França. 

Desta forma, em face das características do acervo e dos dados disponíveis, o registro 

do metadado correspondente a Autor foi considerado facultativo para o cadastro, além da 

possibilidade de ser multivalorado, mais de um autor para o mesmo título. 

 No levantamento de dados finais, verificou-se que para um total de 436 títulos no 

acervo da RB (2003 a 2017), encontrando-se a contribuição de 243 autoridades intelectuais 

distintas. Quanto aos artigos sem autoria definida, encontrou-se o total de 7 títulos (após 

encerradas as pesquisas). Verificou-se que dos 243 autores, 175 possuem ID_VIAF, o que 

representa 72% do total, sendo significativo para a proposta de inserção do permalink VIAF 

no repositório. 

Ao analisar as notas biográficas de autoria verificou-se a presença de metadados 

qualificadores como: títulos hierárquicos da Igreja Católica, notações de data, notações de 

ordem religiosa e dados geográficos de localização.  Desta forma, na padronização dos 

nomes optou-se pela forma que agrega para o nome do autor, a sigla de sua ordem religiosa, 

seguido das datas de nascimento e morte do autor. Este modelo, além de ser o modo como 

está registrado na RB, é de uso corrente nas publicações da Igreja. Estas letras são, em geral, 

as iniciais da designação latina da organização.  

Para as ordens religiosas do tipo monástico, nas quais se enquadra as beneditinas, o 

local escolhido pelo monge/monja em seu voto de “estabilidade” é uma informação 

significativa para contextualizar sua vida e seus escritos. Assim, este trabalho optou por 

extrair esta informação da nota biográfica e disponibilizá-la no repositório, sendo escolhida 

a denominação de uso corrente nos casos em que foram necessárias as desambiguações, 

como por exemplo pesquisou-se que o Mosteiro de São Bento da Bahia “É também 

 

13 OCLC Disponível em: https://www.oclc.org/en/home.html Acesso em: 19 mar. 2021 

 

https://www.oclc.org/en/home.html
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chamado de Arquiabadia de São Sebastião da Bahia e Arquicenóbio do Brasil.”14, 

tendo sido constatado um registro diferente a cada lançamento de nota biográfica de autor. 

Adotou-se o nome de uso mais frequente na literatura e também definido como “nome 

fantasia” no estatuto da ordem. 

Em face da complexidade encontrada, este estudo de caso tomou o partido de, 

inicialmente, modelar uma planilha Excel e registrar os dados nas células da forma como 

estão escritos nos textos da RB, para posteriormente fazer as higienizações do cadastro, por 

meio do recurso da tabela dinâmica do Excel, e as pesquisas necessárias para ajustes dos 

dados que foram salvas no Zotero para controle bibliográfico na execução do trabalho. 

Desta forma, o cadastro foi sendo complementado ou ajustado, sempre que 

necessário. Todas as expressões que não remetiam a nomes de pessoas foram investigadas. 

Os dados inexistentes, como alguns nomes de autores, datas de publicação, ou os títulos 

originais dos artigos, não foram pesquisados e portanto não foram lançados no Repositório 

Institucional da RB, podendo, a qualquer tempo, serem incluídos pelos administradores do 

repositório. Incluiu-se como metadado “Notas” para informações gerais, inclusive sobre a 

ausência de dados de “autor”, “tradutor” ou “publicação original”, sempre que ocorreram. 

Optou-se por não seguir a regra catalográfica de colocar entre chaves a informação 

faltante no texto, em face das características do acervo e da frequência de situações 

encontradas, bem como devido à curadoria digital realizada. 

Desta forma, estruturou-se no Tainacan uma taxonomia para todos os autores dos 

artigos publicados na revista, com nomes compostos de sigla e datas, e nas descrições 

anotou-se as bases monásticas e o link para o número do autor no VIAF. Para os autores 

“não monásticos” e sem identificação VIAF, foram transcritas as anotações biográficas da 

revista. 

Ao pesquisar os quantitativos de títulos por idioma da publicação original, constatou-

se o perfil da figura 6, na qual se observa a predominância do idioma francês na seleção de 

textos para a temática de espiritualidade beneditina. 

 

 

14 Link: https://beneditinos0.webnode.com/conhecendo-um-mosteiro-beneditino/  Acesso em: 04 

mar. 2021 

 

https://beneditinos0.webnode.com/conhecendo-um-mosteiro-beneditino/


56 
 

Figura 6- Quantidade de artigos da RB - por idioma fonte 

 

Fonte: Elaborado pela autora- Acervo da RB (2003 a 2017) 

 

Na mesma perspectiva de conhecimento das fontes originais para o acervo detectou-

se a seleção de 267 textos de fontes distintas. Observa-se que a linha editorial da RB optou 

por realizar composições temáticas com artigos solicitados diretamente a colaboradores, mas 

também oriundos de comunidades afins em outros países, além de homilias, conferências 

etc. Constatou-se, também, a presença com acesso livre na web de textos publicados na RB, 

os links foram inseridos no metadado “Notas”.  Na figura 7 as principais “revistas irmãs”: 

 

Figura 7- Principais revistas utilizadas como fontes bibliográficas para a RB 

Revistas - fonte bibliográfica para a RB (2003 a 2017) 

Nomes das Revistas Textos 
(Qtde) 

Présence d'En Calcat (França) 35 

Vida Nueva (Colômbia) 24 

Collectanea Cisterciensia (Bélgica) 17 

La Vie Spirituelle (França) 17 

Vida Consagrada (Portugal) 17 

Sources Vives (França) 12 

La Scala (Itália) 10 

Cuadernos Monásticos (Argentina) 9 

Écoute (França) 9 

Connaissance des Pères de l'Église (França) 8 

Fonte: Elaborada pela autora – Acervo RB (2003 a 2017) 

163; 43%

104; 28%

48; 13%

19; 5%

19; 5%
17; 5% 4; 1% 1; 0%

QUANTIDADE DE ARTIGOS DA RB POR IDIOMA ORIGINAL
Total 375 - Período de 2003 a 2017

Francês

Português-BR

Espanhol

Inglês

Italiano

Português

Alemão

Grego

OBS.: Não foram contados os textos dos editoriais
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Desta forma, para possibilitar gestão do acervo pela editora no tocante à seleção de 

fontes para publicações futuras, ou mesmo apenas análise do acervo atual, optou-se por 

estabelecer metadados compostos tanto para a “Publicação Original” (caixa de seleção para 

“Nome”; texto para “Complemento”) quanto para a “Nota de tradução” (caixa de seleção 

para “Idioma”; texto para “Tradutor”). Esta separação de um metadado em dois componentes 

permite a visualização integrada no site, ao mesmo tempo que possibilita a gestão das 

quantidades de artigos por idioma original e quantidade de artigos oriundos de uma 

determinada fonte. 

Tendo em vista os levantamentos efetuados na análise categorial, observou-se que 

são relevantes para cadastro dos artigos: número identificador, revista, seção, título, autor 

(nome, ordem religiosa, datas, local monástico e link para VIAF), páginas (inicial e final), 

fonte bibliográfica (nome/complemento, idioma/tradutor), assunto e notas. 

Não estão sendo representados os títulos eclesiásticos dos autores, os dados 

biográficos dos tradutores, nem está sendo criado um metadado específico para os títulos 

originais dos artigos. O metadado “Notas” conterá informações sobre questões específicas 

dos textos. 

As figuras, infelizmente, não serão utilizadas neste trabalho por absoluta falta de 

tempo. Seriam ótimas miniaturas para representação de cada um dos artigos no Tainacan. 

Além disso, observou-se tratar de desenhos em estilo Naïf com alta carga de 

representatividade semântica para cada um dos artigos na revista. Assim, fica como proposta 

para futuros trabalhos voltados para a web semântica. 

 

5.2 Aspectos temáticos 

 

O texto de apresentação da proposta editorial, encontrado na primeira revista 

publicada, destaca seu objetivo principal e a quem se destina (os usuários informacionais): 

 

Seu objetivo primeiro é auxiliar a Formação Inicial e a Formação 

Permanente de nossas Comunidades através de conferências, artigos e 

resenhas e destina-se aos Monges, Monjas, Irmãs, Oblatos, Leigos 

Beneditinos e demais leitores da Espiritualidade Beneditina. (RB-01, 2003, 

p.1-2). 

 

A verificação do público e de seu universo informacional é necessária para a melhor 

escolha da linguagem de indexação a ser utilizada, de tal forma que sejam obtidos melhores 

índices de recall e precisão nas consultas ao acervo. Assim, tendo em vista que o assunto, na 
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maior parte dos artigos, pode ser classificado na CDU (Classificação Decimal Universal) na 

“tabela 27-” com a descrição de “Cristianismo. Igrejas e denominações cristãs”, com 

subdivisões que englobam, detalhadamente, a temática cristã e monástica desde os primeiros 

tempos do cristianismo, não será estabelecido um tesauro específico, mas utilizados os 

termos existentes na CDU e suas respectivas combinações na representação temática do 

acervo da RB. Assim, aos dados da segunda edição padrão internacional, de 2007, em 

português, foram acrescentadas as combinações necessárias, adequadas ao contexto do 

acervo da RB. Utilizou-se a codificação “272-”, específica para Igreja Católica, apenas nos 

casos que remetiam diretamente à instituição. Nos demais casos optou-se pelo genérico das 

denominações cristãs. 

Vale destacar que a CDU é uma linguagem documentária, sendo forma de 

organização do conhecimento própria para bibliotecas especializadas. Infelizmente a que 

está disponível, com acesso aberto na web15, possui apenas “uma visão geral” das 

classificações, sem aprofundar em áreas específicas do conhecimento, não podendo assim 

ser utilizada a contento nas ligações da web semântica, conforme artigo de Tomoyose e 

Arakaki (2020). 

Neste projeto de modelagem da taxonomia de assunto observa-se que outras 

possibilidades de organização existem e, bem provavelmente, melhores que as decisões 

tomadas neste trabalho. Exige-se, de fato, uma especialização maior no tema. Foi realizada 

uma pesquisa de enquadramento hierárquico, mas equívocos podem ter sido cometidos. 

Observou-se que além da temática explícita e específica de “espiritualidade 

beneditina” o acervo da RB também aborda Sagradas Escrituras, Patrística, Teologia, 

Liturgia, além de assuntos ligados à comunidade dos oblatos beneditinos, dos sacerdotes e 

leigos cristãos.  Desta forma, a CDU revelou-se adequada para não só classificar o conjunto 

do acervo propriamente dito, mas também para nortear o estabelecimento do vocabulário 

controlado de indexação de termos.  

Em todos os artigos, quando foram necessárias buscas de termos indexadores para o 

vocabulário controlado fora do âmbito da classificação “27-01/09”, como por exemplo no 

âmbito da psicologia ou da literatura também foram utilizadas as codificações da CDU. A 

saber: 159.98 (Psicoterapias); 821.161.1T (Leon Tolstoi), dentro de hierarquias próprias que 

 

15 Link para a CDU summary  http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=pt 

 

http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=pt
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foram estabelecidas na taxonomia, respectivamente, Psicologia>>Psicoterapias e 

Literatura>>Literatura russa>>Leon Tolstoi. 

Ao verificar as possibilidades na plataforma Tainacan, em vista de testes realizados, 

percebeu-se que para cada termo indexado o software retorna para a visualização pública 

toda a hierarquia superior do termo. Assim, optou-se por quebrar a cadeia hierárquica, 

retirando os termos superiores que não se revelaram necessários para a contextualização do 

acervo. Por exemplo, Cristianismo>>Pessoas na religião>>Cristologia>>Vida de 

Jesus>>Ressurreição, ficou apenas Cristologia>>Vida de Jesus>>Ressurreição. Assim, em 

geral, os dois primeiros níveis foram retirados e a taxonomia foi elaborada com no máximo 

quatro níveis hierárquicos, a saber em: Culto cristão>>Festas>>Semana Santa>>Quinta-

feira>>Lava-pés. 

Tendo em vista o acentuado enfoque na coleção de artigos da Revista Beneditina para 

“pessoas na religião”, com inclusive abordagens específicas para mulheres “Doutoras da 

Igreja” ou “Mães do deserto”, segmentou-se o grupo de pessoas em hierarquias contendo: 

Cristologia; Doutoras da Igreja; Doutores da Igreja; Eruditos da Igreja; Mães do deserto; 

Mártires da Igreja; Padres do deserto; Santos. 

No total, a taxonomia de assuntos contou 275 termos, sendo: 29 termos “Pai” (raiz 

da cadeia hierárquica), 136 no 1º nível; 91 no 2º; 18 no 3º e, 1 no 4º nível hierárquico. Vale 

destacar que existem termos em mais de uma hierarquia e devem ser selecionados pelo 

bibliotecário para indexação de acordo com o conteúdo do artigo, por exemplo o termo 

“Fidelidade” consta tanto na cadeia hierárquica de Teologia moral>>Virtudes>>Fidelidade 

como na de Teologia cristã>>Natureza de Deus>>Fidelidade. Esta é uma das possibilidades 

que o software Tainacan permite e que deve ser utilizado com cuidado para que não sejam 

feitas indexações inadequadas ao conteúdo do artigo. 
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6. ANÁLISE DE RESULTADOS – REPOSITÓRIO DIGITAL 

 

 

Neste projeto utilizou-se o site do professor Dalton Lopes Martins, orientador do 

trabalho, com base no WordPress e com o Plugin do Tainacan já instalado. Assim, após a 

criação das coleções, estruturação dos metadados, filtros e aporte dos itens da coleção, bastou 

instalar o “Tema Tainacan” para que a visualização das coleções no site ficasse ajustada. (Se 

não escolher algum tema, a visualização é apresentada como blog e ainda com tamanhos 

desajustados das letras e imagens). 

Desta forma, os resultados a serem apresentados começam pela página na web de 

coleções criadas16, no modo de visualização padrão “Cartões”. Na figura 8, representativa 

da página, estão ilustradas as outras possibilidades de visualização e pesquisa para o 

leitor/navegador: 

 

Figura 8 - Página de Coleções 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

16  Disponível em: http://daltonmartins.fci.unb.br/colecoes/ Acesso em: 29 maio 2021. 

 

http://daltonmartins.fci.unb.br/colecoes/
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Para as coleções interrelacionadas da Revista e seus artigos utilizou-se um mesmo 

padrão de miniatura, acrescentando-se apenas a palavra “Artigos” para diferenciá-las. A 

imagem foi pesquisada no Instagram da instituição (@lojinhamosteiro), de onde se obteve 

também a imagem da logo da editora para representar a coleção de Livros das Edições 

Subiaco. Não faz parte deste trabalho a Coleção teste Webinário, mas foi estudada para 

melhor aplicação deste experimento prático. 

As coleções, no modo de visualização “Cartões”, estão representadas pelas 

miniaturas, nomes e respectivas descrições com textos retirados de panfletos publicitários da 

própria editora. 

 

6.1 Coleção de Livros das Edições Subiaco 

 

Ao se clicar na coleção de Livros das Edições Subiaco, acessa-se a página de itens 

da coleção. Representa-se a seguir a opção “Cartões” que mostra, por padrão, 12 itens na 

página, ordenados por data de criação decrescente. Nesta representação simplificada optou-

se por mostrar apenas o último item cadastrado: 

 

Figura 9 - Coleção de Livros das Edições Subiaco – página de itens 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para o banner (figura de cabeçalho) da página optou-se por deixar a “faixa azul” sem 

imagem, tendo em vista que nos testes para uma imagem da fachada da instituição e outras 

experimentadas percebeu-se que ficavam com dimensões um tanto quanto exageradas, não 

correspondendo a uma estética de simplicidade necessária para o acervo. Verificou-se 

posteriormente que já estão previstos alguns ajustes para a próxima versão do Tainacan, 

dentre eles a possibilidade de definir a altura do banner17. 

Os filtros estabelecidos encontram-se na lateral esquerda da tela, por padrão, com 

caixas de seleção para possibilitar fácil acesso e conhecimento do acervo de títulos, inclusive 

para os pesquisadores que desconhecem a produção editorial da instituição, evitando-se 

assim a busca apenas de itens previamente conhecidos. 

Prosseguindo sistematicamente na análise e conhecimento do repositório, 

selecionando-se um título ou clicando-se em sua miniatura acessa-se os metadados 

cadastrados com visualização permitida no site público. Vale lembrar aqui que todos os 

metadados administrativos e para gestão do acervo podem ser criados e marcados com status 

privado que não serão visualizados no site publicado na web. 

Na mesma coleção também podem ser incluídos itens (livros) com status privado por 

não existirem mais em estoque ou por outras razões gerenciais da editora. Assim, o controle 

interno de todo o acervo é assegurado sem necessidade de se criar coleções independentes 

para os não publicados. 

Para o livro cadastrado e acessado no site deste experimento, observa-se, na figura 

10, no topo o título do livro, logo abaixo a data de criação e o nome de quem o inseriu no 

repositório, depois a miniatura do item (capa do livro), encontrando-se, ainda, possibilidade 

de copiar o link ou já compartilhá-lo das redes sociais do Facebook ou do Twitter. A seguir, 

ainda na lateral esquerda aparecem os metadados na ordem em que foram estabelecidos 

durante a etapa de criação. O design da página é ajustado automaticamente com os demais 

metadados migrados para a lateral direita.  Vale destacar que neste projeto utilizou-se apenas 

dos recursos básicos existentes no Plugin e Tema Tainacan, nenhuma outra funcionalidade 

disponível ou recurso de HTML foi acrescentado para se obter os resultados apresentados 

neste trabalho. 

 

17 Disponível em: https://tainacan.org/blog/2021/05/27/tainacan-interface-2-3-nova-galeria-de-

midias-e-finalmente-mais-opcoes-para-o-cabecalho/ Acesso em: 29 maio 2021. 

 

https://tainacan.org/blog/2021/05/27/tainacan-interface-2-3-nova-galeria-de-midias-e-finalmente-mais-opcoes-para-o-cabecalho/
https://tainacan.org/blog/2021/05/27/tainacan-interface-2-3-nova-galeria-de-midias-e-finalmente-mais-opcoes-para-o-cabecalho/
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Figura 10 - Coleção de Livros das Edições Subiaco - página de um item 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se que logo abaixo da descrição do item as possibilidades padrão do 

software de “voltar para a página de itens” ou seguir para o próximo livro cadastrado. 

Esta coleção representa alguns dados de um catálogo. A editora pode acrescentar 

metadados para preço, itens em estoque, tipo de encadernação ou outros necessários à 

comercialização dos itens, ou à gestão do acervo, com status privado ou não. 

 



64 
 

6.2 Coleção da Revista Beneditina 

 

Ao clicar no ícone da coleção Revista Beneditina na página de coleções do 

repositório acessa-se a página de itens. 

Nesta segunda coleção, que também possui miniaturas dos itens, as capas das 

revistas, a apresentação da página de itens foi escolhida como “cartões”. Também nesta 

coleção deixou-se o banner azul, sem imagem de cabeçalho. 

Para a representação pictográfica neste trabalho e para sinalizar outra funcionalidade 

da ferramenta utilizou-se o recurso de “esconder” a lateral esquerda contendo os filtros e 

apresentou-se a tela cheia com dois itens sendo mostrados, em um padrão de 12 itens por 

página, com informações dos títulos das revistas e os metadados de descrição, que nesta 

coleção são os temas das revistas. 

 

 

Figura 11- Coleção Revista Beneditina - página de itens 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os filtros definidos para esta coleção estabelecidos como select box (caixa de 

seleção) foram estruturados na esquerda da figura 12 e o filtro do tipo check box (caixa de 

checagem) foi formatado à direita, por uma questão de estética didática. Na página dos itens 

encontram-se todos em sequência e na lateral esquerda.  
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Figura 12- Coleção Revista Beneditina - Filtros 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesta página inicial, ainda sem nenhum filtro selecionado encontram-se visíveis 

todos os títulos dos artigos das 61 revistas, mas ao selecionar algum outro filtro aparecerá 

apenas os artigos correspondentes à revista selecionada. 

Esta coleção foi estruturada para o repositório das revistas completas, com PDFs 

pesquisáveis, resgatando a preservação da forma e do conteúdo, inclusive as ilustrações 

existentes nas revistas de suporte em papel. Remete, também, por meio do metadado de 

artigos relacionados aos seus artigos individualizados, com cadastro de todas as informações 

analíticas na Coleção de Artigos da Revista Beneditina. 

 Ao selecionar um determinado item, clicando-se na sua miniatura, ou na seleção 

efetuada, o usuário é direcionado à página do item com detalhamento de seus metadados, 

conforme se visualiza na figura 13: 
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Figura 13 - Coleção Revista Beneditina – página do item 

 

 

 

Na página de item desta coleção observa-se a mesma padronização da coleção já 

apresentada de Livros da Edição Subiaco, com a diferença que nesta coleção existem, 

representados no texto em azul, os termos com links para outras páginas, criados por meio 

de metadado do tipo relacionamento externo a outra coleção que são os Artigos da Revista 

Beneditina. 

Prosseguindo na navegação sistemática e selecionando um dos artigos, por exemplo 

o primeiro, o Editorial 63, observa-se que o leitor já é direcionado à página do item da 

coleção de artigos, conforme se observa na figura 14: 
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Figura 14 - Coleção de Artigos da Revista Beneditina – Editorial 63 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Abaixo do documento encontram-se os metadados correspondentes, que serão 

descritos no próximo subitem (6.3) - destinado à última coleção estruturada no Tainacan para 

este projeto experimental. 

 

6.3 Coleção de Artigos da Revista Beneditina 

 

Além do acesso por meio da Coleção “Mãe” em seu metadado relacionado, o leitor 

na web poderá acessar diretamente a Coleção de Artigos da Revista Beneditina na página 

inicial das coleções no repositório, clicando no ícone da coleção. O modo de visualização 

será apresentado em “tabela”, por padrão, em face de não ter sido incluído miniaturas para 

os itens. O usuário do site pode alterar o modo de visualização para “cartões”, como também 

alterar os metadados mostrados. Na representação da figura 15 estão selecionados apenas a 

“Revista” e a “Seção” a que pertence o artigo, além do seu título.  

Os caracteres em azul são termos clicáveis. O título da revista, que é um metadado 

relacionado à coleção de revistas, remete a uma contextualização do artigo no conjunto da 

revista em que foi publicado, bem como oferece dados para referenciar o artigo. Os 

metadados de “Seção”, “Autor” e “Assunto” são clicáveis pelo tipo de metadado ter sido 

taxonomia, como será visto adiante. 
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Figura 15 - Coleção Artigos da Revista Beneditina - página de itens 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Observa-se, também, em todas as páginas de item das coleções, o ícone de um 

pequeno olho na lateral direita do cabeçalho, que foi clicado para visualização na figura 16. 

 

Figura 16 - URLs para a lista de itens 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Esta funcionalidade permite ao usuário “mais tecnológico” acessar todos os dados 

dos itens em outras formatações, sem necessidade de pesquisar na plataforma. A geração dos 

arquivos permite ainda verificar o mapeamento em Dublin Core estabelecido no acervo 

digital para os metadados. 

Os filtros estabelecidos para esta coleção estão representados a seguir na figura 17, 

sendo apenas o título como caixa de seleção. Observa-se as quantidades de artigos por seção, 

autor, assunto e por artigos relacionados (como continuidade do artigo em outros números 

das revistas). 

O Tainacan apresentou os termos dos filtros em ordem alfabética, exceto para o 

metadado de relacionamento (Artigos relacionados) que foi apresentado na ordem crescente 

dos artigos criados na coleção, o que no caso deste repositório favoreceu a percepção do 

relacionamento pelo usuário. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 17 - Coleção Artigos da Revista Beneditina - Filtros 
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Prosseguindo na análise dos resultados selecionou-se dois artigos para verificação da 

página do item. Um deles sem informações em todos os metadados, como na figura 18 onde 

se observa no metadado “Notas” uma informação sobre a fonte do artigo.  

 

Figura 18 - Coleção Artigos da Revista Beneditina - página do item (Hino ...) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A figura 19 mostra o resultado de um exemplo no site para itens com informações 

em todos os tipos de metadados. Assim, pode-se observar o layout apresentado na página do 

item para o metadado composto de “Nota de tradução”, além do metadado que remete a um 

artigo intimamente relacionado. 

Nesta análise de resultados, constata-se um posicionamento dos termos compostos 

na página com hierarquia objetiva, permitindo uma percepção ajustada ao propósito da 

informação. Percebe-se, também, que caso não existam informações a serem lançadas a 

página do item não ficará sobrecarregada com os nomes dos metadados desnecessariamente. 

A inclusão de metadados compostos, tanto para a “Nota de tradução” quanto para 

“Publicação original”, possibilita gestão do acervo por meio da plataforma com mais 

facilidade, visto que permite identificar em um dos componentes do metadado as 

predominâncias de idiomas originais e os nomes dos colaboradores institucionais. 
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Figura 19 - Coleção Artigos da Revista Beneditina - página do item (Quando...) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a análise de resultados do metadado Assunto, do tipo taxonomia, pode-se clicar 

no termo em azul escolhido, por exemplo “Paraíso” e abre-se nova página no site contendo 

a informação de todos os artigos da coleção que foram indexados com o mesmo termo. Neste 

caso específico foram três artigos da coleção. Neste repositório as descrições da taxonomia 

“Assunto-CDU” foram seus respectivos números na Classificação Decimal Universal para 

contextualização documentária. O software permite, também, a adição de miniaturas para os 

termos da taxonomia, o que enriqueceria a percepção de contexto.  Para o exemplo 

selecionado, tem-se a figura 20, onde os filtros foram escondidos para aumentar a 

visibilidade do conjunto. Vale lembrar que estes documentos não foram digitalizados e não 

estão no repositório. Caso estivessem, poderiam ser vistos por meio do ícone que representa 

o “ver site em tela cheia” (cabeçalho ao lado esquerdo do pequeno olho) 
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Figura 20- Coleção Artigos da Revista Beneditina - taxonomia Assunto-CDU 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Verifica-se que a hierarquia do assunto não é visível na página da taxonomia, mas 

apenas na página do item para oferecer ao leitor a possibilidade de expandir a sua pesquisa 

em níveis superiores da hierarquia, caso se interesse. No filtro de assunto na coleção também 

é possível identificar a hierarquia como visualizado no recorte didático da figura 21: 

 

Figura 21 - Coleção Artigos da Revista Beneditina - Filtro Taxonomia Assunto 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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No total, a taxonomia de assuntos contou 275 termos, sendo: 29 termos “Pai” (raiz 

da cadeia hierárquica), 136 no 1º nível; 91 no 2º; 18 no 3º e, 1 no 4º nível hierárquico. 

Para a importação de todo o arquivo com os metadados dos itens observou-se que, 

em geral, para os termos da taxonomia basta colocar na planilha o termo desejado que o 

sistema retorna toda a cadeia hierárquica superior, mas nos casos de múltiplas hierarquias 

(exemplo do termo “Fidelidade” descrito na p. 59 deste TCC) o sistema retorna a primeira 

cadeia hierárquica encontrada, o que é um problema. Neste experimento verificou-se que é 

melhor não assumir valor algum nestes casos. Assim, a solução atual é fazer o upload já 

indicando a cadeia completa. 

Outra questão verificada na taxonomia de assunto é o retorno “repetidamente” da 

cadeia hierárquica para “termos irmãos”. Por exemplo, se indexado “humildade e 

“paciência” o sistema retorna os dois grupos Teologia moral>>Virtudes>> Humildade | 

Teologia moral>>Virtudes>>Paciência. Neste experimento optou-se por deixar a repetição 

ao invés de assumir o termo mais genérico “Virtudes”, tendo em vista o caráter mais objetivo 

e específico dos artigos da coleção. 

Ainda quanto à taxonomia, neste estudo de caso verificou-se a impossibilidade do 

uso e identificação de sinônimos, o “usado para” não é disponibilizado. Tentou-se aplicar 

sinônimos como “termos irmão”, mas claramente não conduz a um resultado ótimo de 

recuperação do item visto que dispersaria a indexação dos artigos em termos sinônimos ao 

invés de reuni-los. 

A taxonomia aplicada para Seções da Revista, criada para a obtenção de páginas 

específicas de acordo com a segmentação editorial realizada na coleção, pode ser observada 

quando clicado seu termo correspondente, por exemplo “Editorial”, na figura 22  

 

Figura 22- Taxonomia- Seção da Revista Beneditina: Editorial 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 Na página desta taxonomia encontra-se uma descrição do tipo de artigos selecionados 

e tem acesso a  cada um individualmente ou todos eles em sequência de slides como na figura 

23 a seguir: 

 

Figura 23- Taxonomia -Seção da Revista_Editorial Slides 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Nas páginas da taxonomia de autor, os artigos de cada um são reunidos e pode-se 

acessar uma breve biografia, seus dados geográficos de base monástica ou seu endereço 

VIAF, com possibilidade de visualização da efígie, foto, ou outra imagem representativa da 

autoridade, como nas figuras 24, 25 e 26: 
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Figura 24 – Taxonomia -Autor - exemplo sem miniatura 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 25- Taxonomia- Autor - exemplo com miniatura e endereço VIAF 
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Figura 26- Taxonomia- Autor - com foto, base monástica e endereço VIAF 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A intenção original de link clicável para a página VIAF do autor não se viabilizou18 

e, no caso específico deste estudo, optou-se por deixar mesmo assim o link indicado para 

eventual desambiguação de autoria. 

No caso específico da figura 26 lançou-se equivocadamente a data de nascimento 

como 1944 sendo o correto 1943. Optou-se por deixar esta representação para enfatizar que 

a correção não se faz direto na taxonomia, visto que assim elimina automaticamente todas 

as relações com os itens do acervo desta autoria. Se forem muitos, a edição individual de 

cada um dos itens é muito trabalhosa. Deve-se fazer novamente a importação dos itens que 

se deseja editar e, neste trabalho, não foi testada a importação parcial de itens ou de 

metadados. 

Vale destacar que todas as coleções e taxonomias já foram exportadas e feitas as 

correções necessárias em tabela Excel/CSV para posterior carregamento em outro site. Por 

oportuno, verificou-se que o processo de realizar as exportações para analisar inconsistências 

é de suma importância para correção de cadastro e posterior reedição dos itens.  

 

18 Disponível em: https://tainacan.discourse.group/t/hiperlinks-e-hipertextos-nas-descricoes-

de-taxonomias/69 Acesso em 02 jun. 2021 

https://tainacan.discourse.group/t/hiperlinks-e-hipertextos-nas-descricoes-de-taxonomias/69
https://tainacan.discourse.group/t/hiperlinks-e-hipertextos-nas-descricoes-de-taxonomias/69
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se neste estudo de caso que o mais importante é a documentação, o 

planejamento criterioso e a preparação do acervo a ser digitalizado. A curadoria digital exige 

atenção e cuidado com as fontes de informação pesquisadas para que sejam fidedignas, além 

do conhecimento tanto do perfil do usuário “leitor/navegador” quanto do material do acervo 

e das propostas editoriais. 

A plataforma tecnológica a ser utilizada para a criação do Repositório Digital deve 

ser avaliada com antecedência para não criar expectativas que não se realizam e, 

principalmente, para planejar o projeto de digitalização do acervo de tal sorte que minimize 

os eventuais retrabalhos na organização dos metadados, imagens e demais atividades. Neste 

estudo experimental constatou-se que realizar as atividades de maneira crescente de 

complexidade facilita o atingimento dos resultados propostos. 

Assim, de acordo com os objetivos deste projeto concluiu-se a implementação 

experimental do repositório bibliográfico digital para a Revista Beneditina, da Editora 

Subiaco, utilizando o software livre Tainacan, após a investigação dos processos 

correspondentes, com planejamento, definição e criação das representações descritivas e 

temáticas do acervo. 

Quanto à documentação, espera-se que possa vir a ser um estímulo para outras 

pessoas que queiram expor seus pequenos acervos biblioteconômicos em uma plataforma 

profissional, mesmo sem a expertise dos profissionais de Tecnologia da Informação. 

Para efeito de documentação do projeto, foi incluído o Anexo 2 contendo um quadro 

com a taxonomia “Assunto” utilizada para a indexação da Revista Beneditina. Trata-se da 

planilha exportada do Tainacan. Assim, tem-se um quadro com todos os termos em ordem 

alfabética dentro de seus respectivos níveis hierárquicos, seguidos das respectivas 

descrições, que neste estudo experimental foram os códigos da CDU. 

No contexto deste experimento, percebeu-se que a importância de uma coleção reside 

exatamente na sua proposta, que começa na seleção/criação do material, reunindo-os em uma 

narrativa própria que agrega valor ao conjunto. Assim, mesmo que alguns dos itens possam 

já estar disponíveis na web em sites diversos, a digitalização do acervo permite que esta 

narrativa atinja um público que fará ainda novas conexões, gerando mais reflexão e 

conhecimento. Trata-se aqui tanto da narrativa textual dos itens colecionados quanto da 

narrativa visual proporcionada pelo webdesign, que pode e deve ser personalizado para 
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melhor comunicação e integração com os usuários. 

No escopo de um resgate de memória editorial, sugere-se que os brindes de final de 

ano enviados pela revista sejam digitalizados, documentados e anexados ao respectivo item 

da coleção. 

Como um desdobramento futuro do trabalho, sugere-se também a digitalização das 

ilustrações existentes nos finais dos artigos para que possam ser implementadas como 

miniaturas de seus respectivos itens, dada a forte correlação semântica percebida entre textos 

e ilustrações. 

Seria interessante também que outros trabalhos se preocupassem em pesquisar e 

orientar as pequenas instituições no tocante aos direitos autorais no ambiente de acesso 

aberto e às possibilidades de financiamento, de forma a permitir maior pluralidade de 

participação na formação de conteúdo em rede, dentro das melhores técnicas de curadoria 

digital.  
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ANEXO 1 - INSTALAÇÃO DO WORDPRESS EM SERVIDOR LOCAL 

 

Documenta-se aqui os passos necessários para criar uma coleção em servidor local 

(localhost), para seu próprio uso ou de uma pequena instituição, lembrando que para 

publicação efetiva e profissional na web deve-se contratar uma hospedagem em sites 

próprios para esta finalidade.  

Aqui vamos elencar aqueles requisitos necessários para um computador com sistema 

operacional baseado no Windows 10, que é o mais comum em pequenas instituições e em 

equipamentos pessoais, domésticos: 

✓ um software de servidor web (APACHE), tendo em vista que seu 

computador poderá ser integrado na rede web; 

✓ um software de gerenciamento de Banco de Dados (MariaBD19), no qual 

estarão os dados do seu projeto, e  

✓ uma linguagem de programação (PHP). 

Todos os itens listados acima e mais uma linguagem de programação (Perl) 

encontram-se em um agregador, denominado XAMPP, atualmente com 156 MB, que pode 

ser baixado automaticamente a partir do seguinte endereço: 

https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html (acesso em: 28 mar. 2021) 

Para o trabalho deste TCC foi feito o download da seguinte configuração atual: 

“xampp-windows-x64-8.0.3-0-VS16-installer” 

Após este primeiro passo, deve-se fazer a instalação do WordPress.  

Em linhas gerais, baixar o WordPress tem a seguinte ordenação20: 

1. Acessar e baixar o arquivo do programa (https://br.wordpress.org/ ) 

2. Descompactar o arquivo; 

3. Arrastar/copiar a pasta descompactada para C:\Xampp\htdocs; 

4. Renomear a pasta para o nome do seu projeto. (no caso deste trabalho o nome 

da pasta foi: projeto_TCC); 

5. Para o projeto “funcionar” é necessário criar um banco de dados: 

a. Abrir uma aba no navegador web e digitar: localhost/phpmyadmin/ 

 

19 MariaDB substitui o MySQL, usado em versões anteriores 

20 Tutorial completo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7v6qNHmqm0I Acesso em: 

28 mar. 2021. 

https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html
https://br.wordpress.org/
https://www.youtube.com/watch?v=7v6qNHmqm0I
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b. Clicar em New 

c. Nomear a base de dados que está sendo criada (no caso deste trabalho 

o nome do banco de dados foi: banco_subiaco) 

d. Clicar em Criar 

6. Precisa agora conectar o projeto ao banco de dados criado: 

a. Para acessar o seu projeto (no caso deste trabalho projeto_TCC): 

Abrir nova aba no navegador e digitar: localhost/projeto_TCC 

b. Clicar Enter. Abrirá o WordPress. É só clicar: Vamos lá 

c. Pronto. É só completar os dados solicitados com o nome do seu banco 

de dados e as demais informações fixas a seguir: 

i. Nome do banco de dados: banco_subiaco 

ii. Nome do usuário: root 

iii. Senha: (vazia por padrão. Não precisa definir aqui) 

iv. Servidor do Banco de Dados: localhost 

v. Prefixo da tabela: wp_ 

d. Clicar em Enviar 

7. O WordPress agora pede as informações do seu website: 

a. Título do site: Edições Subiaco (no caso deste trabalho) 

b. Nome do usuário: admin (pode ser outro) 

c. Senha: (escolha uma senha forte. Necessária para acesso) 

d. Email: (seu Email) 

e. Marque (X) para evitar busca externa no seu computador. 

f. Clicar em instalar WordPress. 

8. SUCESSO 

a. Aparece a página inicial do WordPress. Digite usuário e senha para 

acessar. 

 

Documentando o processo em imagens, tem-se na figura 27 a visualização do painel 

de controle do banco de dados (banco_subiaco); na figura 28 o painel de controle do 

WordPress (projeto_TCC) e na figura 29 a visualização da página do site criado (EDIÇÕES 

SUBIACO). 
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Figura 27 -Painel de controle do Banco de Dados (administrador ) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Figura 28 - Painel de controle do WordPress (administrador do projeto) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 29- Site criado para Edições Subiaco 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Para instalar o Tainacan, basta clicar em Plugins, na lateral do Painel de controle do 

WordPress (figura 2), pesquisar por “Tainacan” e fazer download. Pronto. Pode começar a 

criar coleções. 
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ANEXO 2 – TAXONOMIA ASSUNTO PARA A REVISTA BENEDITINA 

QUADRO 1 - TAXONOMIA “ASSUNTO” - TERMOS RAIZ E SEUS “FILHOS” NOS NÍVEIS     

HIERÁRQUICOS EM ORDEM ALFABÉTICA. 

(Códigos CDU* correspondentes na mesma linha, na coluna seguinte.)                             p. 1/7 

RAIZ 1º NÍVEL 2º NÍVEL 3º NÍVEL 4º NÍVEL  

Biografia 929     

Cristologia 27-31     

 Imitação de Cristo 27-318    

 Jesus como o Messias 27-32    

 Vida de Jesus 27-312    

  Crucifixão 27-312.8   

  Maria 27-312.47   

  Ressurreição 27-312.9   

Culto cristão 27-5     

 Ano eclesiástico 27-564    

 Ano litúrgico 27-564    

 Cerimônias 27-54    

  Consagração 27-544.6   

  Eucaristia 27-549   

   

Presença de Cristo 

na Comunhão 27-549.3  

  Perdão 27-544.3   

  Promessa 27-544.6   

 Festas 27-565    

  Advento 27-565.2   

  

Apresentação de 

Jesus no templo 27-565.9   

  Ascenção 27-565.72   

  Dia da Páscoa 27-565.6   

  

Exaltação da Santa 

Cruz 27-565.9   

  Festa de São Bento 27-565.9   

  Natal 27-565.3   

  

Nossa Senhora do 

Rosário 27-565.9   

  Páscoa 27-565.54   

  Quaresma 27-565.4   

  Semana Santa 27-565.5   

   Quinta-feira 27-565.51  

    Lava-pés 27-565.51 

   Sábado Santo 27-565.53  

  Trindade 27-565.74   

 Horas canônicas 27-563.5    

 Liturgia 27-53    

  

Cânticos 

específicos 27-535.35   

   Aleluia 27-535.35  

   Canto gregoriano 27-535.35  

   Exultet 27-535.35  
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QUADRO 1 - TAXONOMIA “ASSUNTO” - TERMOS RAIZ E SEUS “FILHOS” NOS NÍVEIS     

HIERÁRQUICOS EM ORDEM ALFABÉTICA. 

(Códigos CDU* correspondentes na mesma linha, na coluna seguinte.)                             p. 2/7 

RAIZ 1º NÍVEL 2º NÍVEL 3º NÍVEL 4º NÍVEL  

  Gestos simbólicos 27-536.4   

  Hinos 27-535.7   

  Lectio divina 27-534.4   

  Liturgia das Horas 27-532.2   

  Música 27-535   

  Ofício divino 27-532.2   

  Ofícios 27-532.2   

  Oração pessoal 27-532.4   

  Orações 27-534.3   

   Ângelus 27-534.35  

   Rosário 27-534.35  

   Salve Rainha 27-534.35  

 Locais de culto 27-522    

  

Mosteiro de 

Tibhirine, Argélia 27-522Tibhirine   

 Sacramentos 27-55    

  Batismo 27-558.3   

  Ordem 27-558.8   

 SÍmbolos 27-526.6    

  Cruz de Cristo 27-526.6Cruz   

  Menorah 27-526.6   
Doutoras da 

Igreja 272-33-055.2     

 Catarina de Siena (1347-1380) 272-33-055.2CAT    

 

Hildegarda de Bigen (1098-

1179) 272-33-055.2HIL    

 Teresa d'Ávila (1515-1582) 

272-33-

055.2AVILA    

 

Teresinha de Jesus (Teresa de 

Lisieux)(1873-1897) 

272-33-

055.2LISIEUX    
Doutores da 

Igreja 272-33     

 Ambrósio de Milão(340-397) 272-33AMB    

 Basílio de Cesareia (329-379) 272-33BAS    

 

Gregório de Nazianzo (329-

389) 272-33NAZ    

 

Jerônimo de Estridão (347-c. 

430) 272-33JER    

 João Crisóstomo (347-407) 272-33JOA    

 

Santo Agostinho de 

Hipona (354-430) 272-33AGO    

 

Santo Atanásio de 

Alexandria (296-373) 272-33ATA    

 São Gregório Magno (540-604) 272-33MAGNO    
Eruditos da 

Igreja 27-37     

 

Benedetto Calati, OSB Cam 

(1914-2000) 27-37BEN    

 

Francisco Dietzler, OCSO 

(1923 - 27-37FRA    

 Joseph Samson (1888-1957) 27-37JOS    
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QUADRO 1 - TAXONOMIA “ASSUNTO” - TERMOS RAIZ E SEUS “FILHOS” NOS NÍVEIS     

HIERÁRQUICOS EM ORDEM ALFABÉTICA. 

(Códigos CDU* correspondentes na mesma linha, na coluna seguinte.)                             p. 3/7 

RAIZ 1º NÍVEL 2º NÍVEL 3º NÍVEL 4º NÍVEL  

 

Martinho Michler, OSB (1901-

1969) 27-37MAR    

 Romano Guardini (1885-1968) 27-37ROM    

 

Thomas Merton, OCSO (1915-

1968) 27-37THO    
História da Igreja 27-9     

 Igreja apostólica primitiva 27-9"00"    

 Patrística 27-9"01/07"    

  Apoftegmas 27-9"01/07"   

  

Ditos dos padres 

do deserto 27-9"01/07"   
Igreja Católica 272     

 Arcebispos 272-726.1    

  

Dom Helder 

Câmara (1909-

1999) 272-726.1HEL   

 Concílio Vaticano II 272-732.3    

 Concílios 272-732.3    

 Missões 272-76    

  Missionários 27-76·051   

  Proselitismo 27-767   

 Padre 272-726.3    

 Papas 272-732.2    

  Bento XVI (1927- 272-732.2BEN   

  Francisco (1936- 272-732.2FRA   

  

João Paulo I 

(1912-1978) 272-732.2JOA   

 Vocação religiosa 272-733    
Literatura 821     

 Literatura francesa 821.133.1    

  Paul Ricoeur 821.133.1R   

 Literatura russa 821.161.1    

  Leon Tolstoi 821.161.1T   
Literatura cristã 272-29     
Mães do deserto 27-35-055.2     

 Macrina, a jovem ( c. 324-379) 27-35-055.2MAC    

 Maria Egipcíaca (344-421) 27-35-055.2MAR    

 Sara do deserto (Sec. V) 27-35-055.2SARA    

 

Sinclética de Alexandria ( - c. 

350) 27-35-055.2SIN    

 

Teodora de Alexandria ( - c. 

304) 27-35-055.2TEO    
Mártires da 

Igreja 27-34     

 

Charles de Foucault (1858-

1916) 27-33FOUC    

 Edith Stein (1841-1942) 27-34EDITH    
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QUADRO 1 - TAXONOMIA “ASSUNTO” - TERMOS RAIZ E SEUS “FILHOS” NOS NÍVEIS     

HIERÁRQUICOS EM ORDEM ALFABÉTICA. 

(Códigos CDU* correspondentes na mesma linha, na coluna seguinte.)                             p. 4/7 

RAIZ 1º NÍVEL 2º NÍVEL 3º NÍVEL 4º NÍVEL  

Monaquismo 

cristão 27-788     

 Abade 27-788-051    

  Oblatos 27-789.2Oblatos   

 Noviciado 27-788·558.2    

 Ordens monásticas 27-789    

  Beneditinos 27-789.2   

   Trapistas 

27-

789.255  

 Regra de São Bento 27-789.2-428    

 Religião e prática 27-788-1/9    

  Eremitas 27-788-35   

  Ora et Labora 27-788-1/9   

  Trabalho 27-788-1/9   

  Votos 27-788-544.6   

   

Conversão dos 

costumes 

27-788-

544.62  

   Estabilidade 

27-788-

544.61  

   Pobreza 

27-788-

544.64  

 Vocação monástica 27-788-733    
Movimentos 

espirituais 

modernos 29     
Padres do deserto 27-35     

 Antão do Deserto (c. 252-356) 27-35ANT    

 Cipriano de Cartago ( - c. 258) 27-35CIP    

 

Clemente de Alexandria 

(c.150-c.215) 27-35CLE    

 Doroteu de Gaza ( -c. 565) 27-35DOR    

 

Gregório de Nissa (c. 330-c. 

395) 27-35GREG    

 João Cassiano (c. 360-c. 435) 27-35JOA    

 Orígenes (c. 185-c. 254) 27-35ORI    

 Pacômio (c. 292-348) 27-35PAC    

 Paulino de Nola (354-431) 27-35NOLA    

 Tertuliano (c. 160-c. 225) 27-35TER    
Pedagogia 37.01     
Pessoas no 

Hinduísmo 233-3     

 Mahatmas 233-37    

  Gandhi 233-37G   
Psicologia 159.9     

 

Funções executivas na 

psicologia 159.94    

  Leitura 159.946   

  Vontade 159.947   

 Psicoterapias 159.98    
Religião 2     
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QUADRO 1 - TAXONOMIA “ASSUNTO” - TERMOS RAIZ E SEUS “FILHOS” NOS NÍVEIS     

HIERÁRQUICOS EM ORDEM ALFABÉTICA. 

(Códigos CDU* correspondentes na mesma linha, na coluna seguinte.)                             p. 5/7 

RAIZ 1º NÍVEL 2º NÍVEL 3º NÍVEL 4º NÍVEL  

Religião 

contemplativa 27-58     

 Ascetismo 27-585    

 Contemplação 27-583    

 Devoção pessoal 27-583    

  

Sagrado Coração 

de Jesus 27-583   

 Êxtases divinos 27-587    

 Meditação 27-583    

 Misticismo 27-587    

 Retraimento 27-586    

 Silêncio 27-586    

 Vida espiritual 27-584    

  

Crescimento e 

desenvolvimento 

espirituais 27-584.5   

  

Exercícios 

espirituais 27-584.7   
Sagradas 

Escrituras 27-23     

 Antigo Testamento 27-242    

 Atos dos Apóstolos 27-248.2    

 Bíblia 27-23    

 Cântico dos Cânticos 27-243.67    

 Eclesiastes 27-243.66    

 Epístolas paulinas 27-248.4    

 Evangelhos 27-247    

  João 27-247.8   

  Lucas 27-247.7   

 Exegese 27-277.2    

 Gênesis 27-242.5    

  Lia 27-242.5LIA   

  Raquel 27-242.5RAQ   

  Rebeca 27-242.5REB   

  Sara 27-242.5SARA   

 Profetas 27-244    

  Elias 27-244.2ELIAS   

  Ezequiel 27-244.25   

  Jeremias 27-244.23   

 Provérbios 27-243.65    

 Salmos 27-245.69    
Santos 27-36     

 

Charles de Foucault (1858-

1916) 27-36CHA    

 

Santa Gertrudes de Hefta 

(1256-1302) 27-36GER    

 

Santa Teresa Benedita da Cruz 

(Edith Stein) (1841-1942) 27-36EDITH    

 

Santo Antonio de Pádua (1195-

1231) 27-36ANT    

 Santo Cura d'Ars (1786-1859) 27-36CURA    
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RAIZ 1º NÍVEL 2º NÍVEL 3º NÍVEL 4º NÍVEL  

 

Santo Tomás de Aquino (1225-

1274) 27-36TOM    

 São Bento de Núrsia (480-547) 27-36BEN    

 

São Bernardo de Claraval 

(1090-1153) 27-36BER    

 São Leão Magno, Papa ( - 461) 27-36LEÃO    

 São Martinho (316-397) 27-36MART    

 São Paulo Apóstolo ( -c. 67) 27-36PAULO    

 

São Silouane Athonita (1886-

1938) 27-36SIL    

 

São Teodoro Estudita (759-

826) 27-36TEOD    

 

São Teófilo de Antioquia (?-c. 

180) 27-36TEOF    
Teologia bíblica. 272-278     

 

Cristologia do Novo 

Testamento 272-278.31    
Teologia cristã 27-1     

 Compaixão 27-184.2    

 Conversão religiosa 27-184.35    

 Deus 27-14    

 Dons do Espírito Santo 27-184.85    

  Conselho 27-184.85   

 Fé em Deus 27-184.3    

 Graça 27-184.6    

 Intervenção divina 27-145.55    

 Morte 27-186    

 Natureza de Deus 27-144.8    

  Fidelidade 27-144.8   

  Misericórdia 27-144.8   

  Trindade 27-144.89   

   Espírito Santo 27-144.89  

   Filho 27-144.89  

 Obras de Deus 27-143    

 Pecado 27-185.3    

  Arrependimento 27-185.33   

 Redenção 27-185.53    

 Reinos espirituais 27-188    

  Paraíso 27-188.5   

 Relação do homem com Deus 27-184    

 Resposta de Deus ao homem 27-184.8    

 Salvação 27-185.5    

 Seres sobrenaturais 27-167    

  Anjos 27-167.2   

  Diabo 27-167.64   

 Vida após a morte 27-187    
Teologia moral 27-42     

 Consciência 27-423.35    

 Correção fraterna 27-423    

 Dez mandamentos 27-428-242.6    
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RAIZ 1º NÍVEL 2º NÍVEL 3º NÍVEL 4º NÍVEL  

  

Amar a Deus e ao 

próximo 27-428·242.6.1   

  Não furtar 27-428-242.6.7   

 Livre-arbítrio 27-423.4    

 Mau procedimento 27-423.5    

 Transgressão da lei 27-428.8    

  Perdão 27-428.87   

 Virtudes 27-423.7    

  Alegria cristã 27-423.75   

  Bondade 27-423.77   

  Discernimento 27-423.77   

  Fidelidade 27-423.75   

  Fraternidade 27-423.77   

  Hospitalidade 27-423.77   

  Humildade 27-423.77   

  Obediência 27-423.77   

  Paciência 27-423.75   

  Perseverança 27-423.75   

  Prudência 27-423.78   

  Virtudes teologais 27-423.79   

   Esperança 27-423.79  

   Fé 27-423.79  
Teologia pastoral 27-46     

 Caridade 27-468    

  Cura 27-468.6   

 Educação cristã 27-47    

  Catequese 27-472   

  Pregação 27-475   

   Homilia 27-475.2  

   Sermões 27-475.5  
Teologia prática 27-4     
Teologia 

revelada 27-22     
Teologia social 27-43     

 Casamento e família cristãos 27-45    

 Jejum 27-442.47    

 Traje 27-443.5    
Fonte: Elaborado pela autora. Quadro exportado da taxonomia “Assunto-CDU” criado no Tainacan 

como projeto experimental em uma proposta para a coleção de artigos da Revista Beneditina. 

 

OBS. 

(*) CDU – Classificação Decimal Universal – 2. ed. Brasília: Ministério da Cultura. IBICT. 2007. 

(**) Foram realizadas adaptações, com reduções de níveis hierárquicos em alguns conjuntos de 

termos em benefício da compreensão do usuário na visualização final na web. 

(***) Trata-se de trabalho efetuado em um determinado escopo, podendo ser ampliado e ajustado 

para outras aplicações. 

 


