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Resumo 
 

O presente trabalho apresenta uma alternativa à catalogação de obras e objetos de 
arte e o seu tratamento no meio virtual, com base em áreas do conhecimento como 
a Ciência da Informação; a Museologia e a Ciência da Computação. Propõe-se o 
uso de um reconhecido padrão de metadados, chamado Dublin Core, como opção 
para a descrição dos dados na tradicional atividade de catalogar. Como 
demonstração da adaptação do Dublin Core para a catalogação das obras/objetos 
de arte, foi desenvolvido um ambiente virtual, no molde de um repositório digital, 
porém  também com características de um museu digital, para a disponibilização do 
acervo de obras da reconhecida artista ribeirão pretana, Odilla Mestriner. O 
ambiente segue princípios de protocolos como o OAI-PMH, e está disponibilizado 
através de um software livre, chamado DSpace. Devido a estas características de 
sistema, será favorável as instituições ou usuários que fizerem uso destas 
informações se beneficiarem através de processos de interoperabilidade, 
aprimorando a disponibilização, a pesquisa, a troca e a recuperação dos dados 
almejados. O projeto conta com a elaboração de um manual explicativo para a 
catalogação das obras de arte em conformidade com os elementos do padrão Dublin 
Core. A pesquisa realizada se vale do atual contexto de interatividade das 
tecnologias de informação e comunição (TIC´s) e a expansão da rede virtual, para o 
compartilhamento deste conhecimento, adequação a nova catalogação proposta e o 
emprego efetivo desta nova modalidade. 

 

Palavras-chave: Catalogação, Dublin Core, Museu Digital, Repositórios Digitais, 

Interoperabilidade. 



 
 

Abstract 

 

The present work shows an alternative way to the cataloging of art object´s and its 
treatment in the virtual network, based on knowledge areas like Information Science; 
Museology and Computer Science. It is proposed the use of a recognized metadata 
standard, called Dublin Core, as an option for the description of data in traditional 
cataloging activity. As a demonstration of the adaptation of the Dublin Core for 
cataloging of works / art objects, was developed a virtual space, in the mold of a 
digital repository, but also with features of a digital museum for the availability of the 
collection of works of a renowned artist of Ribeirão Preto-SP, Brazil, Odilla Mestriner. 
The virtual place follows principles of protocols such as the OAI-PMH, and is 
available through a free software called DSpace. Due to these characteristics of the 
system, will be favorable for the institutions or users who use this information to 
benefit themselves, through the process of interoperability, enhancing the availability, 
research, exchange and retrieval of desired information. The project includes the 
development of an explanatory manual for cataloging works of art in accordance with 
the elements of the Dublin Core standard. The research relies on the current 
interactive context of information technology and communication (ICT) and the 
expansion of the virtual network for the sharing of this knowledge, adequacy of the 
new proposal of cataloging and the effective use of this new modality. 

 

Keywords: Cataloging, Dublin Core, Digital Museum, Digital Repositories, 

Interoperability. 
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1. Introdução
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1. Introdução 

 

 

Através de estudos em diversas áreas, porém com raízes na Ciência da 

Informação, inicio a minha pesquisa em como tratar a informação no meio virtual. 

Procuro meios para catalogar e descrever obras/objetos de arte de forma 

organizada, compatibilizando este recurso às novas necessidades da tecnologia. 

Com os avanços tecnológicos, a popularização da Internet (por volta dos anos 

90) e uma crescente facilidade de acesso aos meios de comunicação e produção de 

informação na chamada “Era Digital”, nos fez deparar com um panorama novo, o 

“Boom Informacional” criou alguns pontos que devem ser atentos para se obter a 

eficiência e a eficácia necessária no tratamento da informação. 

 Devido ao atual fluxo de produção da informação no meio virtual que segue 

uma crescente, surgem questões que devemos nos preocupar, por exemplo: com 

qual meio e quais ferramentas iremos disponibilizar o conteúdo na rede? 

Observamos a necessidade de uma maior interoperabilidade do atual sistema de 

troca de dados para um melhor compartilhamento da informação, de modo a evitar a 

redundância, economizar tempo e atribuir credibilidade a informação. 

 Encontrar meios para a construção coletiva da informação em um formato 

padrão e a busca e recuperação dos dados serão o grande desafio do ambiente 

virtual. 

 

Para resolver esse problema da heterogeneidade dos dados 

na Web, é necessário estabelecer mecanismos de 

integração que permitam aos usuários acessarem os dados 

de forma amigável e precisa, estabelecendo uma 

interoperabilidade entre as bases de dados e os próprios 

dados. (GRÁCIO, 2002, p.32) 

 

Trago este contexto atual para o campo da ciência da informação e mais 

especificamente a área da museologia. O conceito de museu digital ganha cada vez 

mais força no ambiente virtual, porém ainda não há um consenso absoluto para os 

caminhos desta área. É possível observar que dois grandes campos de 
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conhecimento começam a criar laços neste tema, sendo eles: a ciência da 

computação e a ciência da informação. 

Identifico a necessidade de construção de um conceito sólido aos atuais 

museus virtuais e abranger movimentos paralelos que tentam organizar o atual fluxo 

e produção da informação virtual, como o caso dos repositórios digitais. 

Os repositórios digitais tem se mostrado um eficiente sistema para o 

tratamento da informação produzida no meio virtual, principalmente da área 

acadêmica e cultural, muito usado em instituições de ensino por oferecer de forma 

segura o acesso e a preservação do conhecimento disponibilizado na rede, em 

formatos variados. 

Realizo uma pesquisa sobre a catalogação das obras de arte e de como 

traduzir a descrição física para o meio digital, entendendo a importância do uso dos 

metadados para esta função.  Foco os estudos no uso do Dublin Core, um descritor 

de metadados já muito utilizado neste meio e com grande aceitação por parte do 

público especializado. O Dublin Core passa a ser a chave desta pesquisa, 

elaborando um esquema de classificação para obras de arte baseado em seus 

elementos de descrição. Desta maneira proponho a utilização de um padrão de 

catalogação para obras de arte, para que seja possível a interoperabilidade destes 

dados em um eficiente sistema de troca e recuperação da informação. 

Para a base e utilização destes métodos foram utilizados apenas softwares 

livres, ou seja, sem custos de licenciamento, como no caso do DSpace que pertence 

a uma iniciativa de arquivos abertos (OAI). O DSpace servirá como a plataforma 

para a hospedagem do ambiente virtual, criado para a exemplificação deste 

trabalho. 

Utilizo em minha pesquisa as obras da artista plástica ribeirão pretana Odilla 

Mestriner, fornecidas pelo detentor de seus direitos, o Instituto Odilla Mestriner. Por 

meio da catalogação virtual das obras de Odilla Mestriner em um ambiente criado 

especificamente para este fim, serão empregados todos os conhecimentos 

levantados durante a elaboração deste trabalho de conclusão de curso para a 

apresentação de um ambiente virtual organizado e dedicado a estas informações. 

Por meio da preparação desta pesquisa e publicação do trabalho, tanto 

teórico como prático, proponho o uso do Dublin Core conforme apresentado ao 

longo desta pesquisa, de maneira detalhada para a catalogação de obras/objetos de 
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arte e sua utilização e agregação por parte dos museus e repositórios virtuais. 

 

 

1.1 Problema da Pesquisa 

 

 

A falta de um padrão para catalogação e classificação de obras e objetos de 

arte, pois esta é uma questão ainda em discussão para a museologia, porém este 

problema fica mais evidente na disponibilização destas informações no ambiente 

virtual. Com o atual conceito de museu digital, ainda não há diretrizes que indiquem 

a forma adequada para a apresentação destas informações na web, o que dificulta a 

busca e recuperação da informação nesta área. Entender como descrever os dados 

e adquirir um padrão de catalogação dos objetos em formato digital será a chave 

para a interoperabilidade deste sistema, consequentemente a eficiência entre a troca 

de informações de ambientes virtuais e usuários. 

 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

 

 

Os objetivos desta pesquisa podem ser divididos em: 

 

 

1.2.1 Objetivo Principal da Pesquisa 

 

 

Criar um conceito sólido e eficiente de catalogação de obras/objetos de arte 

no ambiente virtual, utilizando o padrão Dublin Core para a descrição das 

informações; construir uma padronização adaptada à classificação das obras de arte 

por meio dos metadados e propor meios para a interoperabilidade dos dados nos 

atuais museus e repositórios digitais e entre seus usuários. 



15 
 

 

1.2.2 Objetivos Específicos da Pesquisa 

 

 

  Estudar o padrão Dublin Core, bem como todas as suas possibilidades de 

adaptação à catalogação de obras/objetos de arte, utilizando os seus elementos 

para a descrição e classificação deste material. 

  Adequar a ferramenta DSpace, para aceitar o modelo de catalogação 

proposto nesta pesquisa, baseando-se no conceito de repositórios e museus digitais. 

   Disponibilizar o acervo de obras de arte do Instituto Odilla Mestriner por meio 

de um ambiente virtual gratuito, localizado na plataforma DSpace, na qual foi 

utilizada a proposta de catalogação de obras/objetos de arte apresentada neste 

trabalho, propondo a interoperabilidade dos metadados disponíveis neste ambiente 

virtual para a troca de informações.  

Oferecer livre acesso ao público para consultas e pesquisas do material 

depositado neste ambiente e a possibilidade de colaboração com a catalogação das 

obras da artista Odilla Mestriner, por meio de mecanismos de avaliação e 

moderação. 

 

 

1.3 Metodologia 

 

 

O estudo realizado para este trabalho de conclusão de curso pode ser 

dividido em duas partes: A primeira parte é evidenciada pela pesquisa e por meio de 

levantamento teórico em assuntos diversificados. 

Foi necessário obter o conhecimento através de diversos autores da literatura 

brasileira e estrangeira, em diversos materiais como: teses, dissertações, artigos, 

periódicos, anais de eventos, monografias, livros, manuais, sites e arquivos 

disponibilizados na internet, de temas que sirvam como base para a realização da 

segunda parte deste trabalho. Os temas pertinentes a esta pesquisa foram: O 
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conceito de museologia, museu, museus virtuais, repositórios digitais, catalogação 

em geral, catalogação de obras de arte, padrões de metadados, softwares de 

gerenciamento de acervo digital, plataforma DSpace, o padrão Dublin Core, 

metadados, a linguagem XML (extensible markup language), o conceito de 

interoperabilidade e a vida e obra da artista Odilla Mestriner. 

A segunda parte deste trabalho consiste na utilização dos conhecimentos 

adquiridos, para seu uso na prática, ou seja, a criação de um ambiente virtual para a 

hospedagem das obras de Odilla Mestriner, que serão catalogadas pela internet, 

utilizando o modelo proposto de padronização e interoperabilidade, adaptando o 

Dublin Core para a descrição das obras/objetos de arte.  

Para a possibilidade de uso das obras de Odilla Mestriner, foi solicitada a 

autorização do Instituto Odilla Mestriner, detentor dos direitos das obras. Foram 

apresentados os benefícios de se possuir um ambiente virtual para a artista, 

destinado à catalogação de suas obras de arte. O instituto autorizou a utilização de 

suas obras neste trabalho, viabilizando este projeto. 

Por fim, o trabalho será apresentado como uma proposta aos ambientes 

digitais, mais especificamente aos museus e repositórios virtuais, ao uso do Dublin 

Core conforme mostrado neste trabalho, como padrão de catalogação das 

obras/objetos de arte. Será disponibilizado um endereço na web de um ambiente 

situado no Dspace, com todas as obras do Instituto Odilla Mestriner catalogadas, 

permitindo a interação de usuários externos, com a ideia de uma futura contribuição 

a este projeto por meio da interoperabilidade, onde será possível agregar novas 

informações a este ambiente a partir de seu público. 

 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

 

Capítulo 1 – Introdução. 

 A primeira parte do trabalho identificada como capítulo 1, se refere à 

introdução da pesquisa. Neste capítulo será abordado brevemente o caminho 

trilhado para a concepção da proposta de utilização do padrão Dublin Core para a 
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catalogação de obras de arte. São apresentadas questões iniciais e a 

contextualização da temática ao leitor como: um breve texto introdutório, a 

exposição dos objetivos da pesquisa (objetivo principal e específico), metodologia 

utilizada e estruturação do trabalho. 

 

 

Capítulo 2 – Museologia. 

Este capítulo faz um levantamento teórico de importantes conceitos da 

museologia e uma discussão sobre a definição de museus e museus digitais. 

 

 

Capítulo 3 – Repositórios Digitais. 

O terceiro capítulo apresenta ao leitor os repositórios digitais, ressaltando a 

sua importância nos dias atuais, avaliando suas funções e características. Neste 

capítulo também será apresentado o software DSpace, com uma breve descrição 

histórica de sua criação, seu contexto atual, sua configuração e sua importância na 

utilização deste trabalho. Por fim exponho a importância do protocolo OAI – PMH em 

benefício dos softwares livres. 

 

 

Capítulo 4 – Catalogação. 

Neste capítulo é realizada uma pesquisa com abordagem sobre todos os 

aspectos da catalogação, como sua criação, evolução, definição, características, 

formatos, utilização, até chegar a sua adaptação as necessidades da internet. No 

mesmo capítulo há uma explicação sobre os metadados e sua importância para a 

catalogação. Há também a apresentação do padrão Dublin Core, seu detalhamento 

técnico e teórico, formas de utilização, explicação de seus elementos e a sua 

importância para o gerenciamento da informação na atual rede de informações 

virtuais. O ultimo conceito apresentado neste capítulo é o da interoperabilidade, no 

qual se discorre sobre o seu significado, o objetivo de criar sistemas interoperáveis e 

sua real importância para a troca de informação em ambientes digitais. 
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Capítulo 5 – Instituto Odilla Mestriner. 

O capítulo 5 apresenta o Instituto Odilla Mestriner, instituição esta que 

concedeu a autorização do uso de imagem de suas obras para a criação deste 

trabalho. Também é apresentado um breve texto sobre a vida e obra da artista Odilla 

Mestriner. 

 

 

Capítulo 6 – Adaptação da catalogação original para o padrão Dublin 

Core. 

Capítulo final deste trabalho apresenta a ideia proposta por meio desta 

pesquisa, explicando ao leitor todos os passos realizados para se adaptar o padrão 

Dublin Core a catalogação de obras/objetos de arte. Explicação da catalogação 

realizada com as obras de Odilla Mestriner como exemplo para a proposta de 

adaptação. Criação de um manual explicativo para utilização do padrão de 

catalogação proposto para o cadastro de obras/objetos de arte no ambiente virtual 

disponibilizado. Por ultimo, a exposição do acervo digital, criado para o acesso as 

obras catalogadas, incluindo todos os recursos para a interação dos usuários. 

 

 

Capítulo 7 – Considerações Finais. 

Para a conclusão final são apresentadas as reflexões e considerações sobre 

os resultados atingidos e esperados por meio deste trabalho. 
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2. Museologia 
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2. A Museologia 

 

 

 A museologia é uma ciência que aborda a arte, o patrimônio, a história e a 

memória, com habilidades em administração, manutenção e organização de 

exposições e acervos especializados.  

Entre suas atividades principais estão: a restauração, a conservação, o 

tratamento e a documentação, técnicas já muito difundidas pela área. 

 Podemos destacar, conforme a declaração de Quebec de 1984, que “a 

museologia deve procurar, num mundo contemporâneo que tenta integrar todos os 

meios de desenvolvimento, estender suas atribuições e funções tradicionais de 

identificação, de conservação e de educação, a práticas mais vastas que estes 

objetivos, para melhor inserir sua ação naquelas ligadas ao meio humano e físico”. (I 

ATELIER INTERNACIONAL DA NOVA MUSEOLOGIA, 1984) 

 Para o manuseamento de um acervo de obras de arte físico, precisamos 

adquirir o conhecimento na museologia, devemos explorar este campo para tratar a 

informação de forma correta e dispor aos usuários os dados relevantes. A 

interdisciplinaridade da museologia com a ciência da informação provê a base deste 

trabalho para o tratamento da informação na área da arte. 

 

A interdisciplinaridade da Museologia e Ciência da 

Informação passa também pela informação em museus, 

especialmente a informação em arte, nascida de estudos de 

museus de arte e seus respectivos sistemas e redes de 

informação, bem como da representação do objeto 

museológico. (PINHEIRO, 2012, p.14). 

 

 O campo das artes deve ser interpretado com o conhecimento da museologia, 

pois diferentemente de outros campos da ciência da informação, como o caso da 

Biblioteconomia, a informação de uma obra de arte não segue um padrão para sua 

classificação e muitas vezes não é explícita. A classificação nestes casos dependerá 

da interpretação, por isso quanto mais específico o estudo da museologia e suas 
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áreas relacionadas, mais recursos estarão disponíveis para a descrição destes 

dados e consequentemente o compartilhamento e a recuperação de tais 

informações serão facilitados. 

 Segundo Pinheiro (2000 apud PINHEIRO, 2012, p. 15), a informação em arte 

“é o estudo da representação do conteúdo informacional de objetos/obras de arte, a 

partir de sua análise e interpretação. Nesse sentido, a obra artística é fonte de 

informação”. Para o autor o objeto de arte é um “documento no seu sentido mais 

amplo, oriundo de múltiplas manifestações e produções artísticas”. 

 A museologia como matéria interdisciplinar, pode ser aplicada a qualquer 

ambiente que faça o uso da informação de arte ou que contenha valor histórico e 

não somente a museus em específico. Instituições que trabalhem com objetos ou 

obras deste porte, também devem recorrer aos conhecimentos desta matéria, para o 

gerenciamento correto e a manipulação deste tipo de informação. 

 

 

2.1 O Museu 

 

 

O museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é 

parte integrante e que possui nele mesmo os elementos que 

lhe permitem participar na formação da consciência das 

comunidades que ele serve; que ele pode contribuir para o 

engajamento destas comunidades na ação, situando suas 

atividades em um quadro histórico que permita esclarecer os 

problemas atuais, isto é, ligando o passado ao presente, 

engajando-se nas mudanças de estrutura em curso e 

provocando outras mudanças no interior de suas respectivas 

realidades nacionais. (INTERNATIONAL COUNCIL OF 

MUSEUMS – ICOM, 1972). 

 

O museu é, segundo definição do Conselho Internacional de Museus (ICOM), 

"uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e aberta ao 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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público, que adquire, conserva, estuda, difunde e expõe o patrimônio material e 

imaterial da humanidade, com fins de estudo, educação e lazer.” (INTERNATIONAL 

COUNCIL OF MUSEUMS - ICOM, 2007).  

Cada museu estabelece uma linha de abordagem à arte, ao patrimônio e à 

história, elaborando diversos estudos ao seu objeto museológico. O objeto 

museológico é entendido pela área da museologia como o objeto artístico, histórico 

e tridimensional, que dá ênfase a função educativa dos museus, entendendo que a 

educação exercida neste local é a formal e reconhecendo o museu como uma 

extensão da aprendizagem (PRIMO, 2009). 

Com a responsabilidade perante a sociedade de acesso a cultura, educação e 

conhecimento, o museu tem o dever de transmitir aos seus usuários a informação 

em arte, história, patrimônio e oferecer conhecimento e cultura. 

No código de ética redigido pelo ICOM (2009), consta como princípio de um 

museu a responsabilidade “pelo patrimônio natural e cultural, material e imaterial. As 

autoridades de tutela e todos os responsáveis pela orientação estratégica e a 

supervisão dos museus têm como primeira obrigação proteger e promover este 

patrimônio, assim como prover os recursos humanos, materiais e financeiros 

necessários para este fim”. 

Dentre as inúmeras tarefas de um museu, é importante destacar a elaboração 

de uma documentação museológica, com base em preceitos da ciência da 

informação. 

 

 A documentação museológica representa um aspecto da 

gestão dos museus destinada ao tratamento da informação 

em todos os âmbitos, desde a entrada do objeto no museu 

até a exposição, envolvendo tarefas de coleta, 

armazenamento, tratamento, organização, disseminação e 

recuperação da informação. Considerando os documentos 

como registros da atividade humana, a documentação serve 

como instrumento de comunicação e preservação da 

informação no âmbito da memória social e da pesquisa 

científica. (YASSUDA, 2009, p.22) 
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O tratamento da informação oferecido pelo campo da museologia não segue 

um padrão único, ou seja, ainda não há um consenso definido por convenções ou 

grandes estudiosos que guie o profissional desta área para um trabalho 

padronizado, como por exemplo, a catalogação de obras de arte, onde muitas vezes 

esta tarefa dependerá da interpretação seu curador ou profissional responsável pela 

área, para a descrição das informações, conforme suas necessidades próprias. 

 O gerenciamento das coleções de um museu, importante atividade deste 

espaço, deve ser totalmente registrado, obtendo todos os dados possíveis para a 

mediação da informação entre o público e o acervo, de modo que o museu garanta a 

preservação da memória e colabore com o desenvolvimento do conhecimento. 

Para Yassuda (2009), o museu, enquanto unidade de informação tem a 

responsabilidade de proporcionar meios de transmissão da informação, ou seja, 

cabe a este espaço gerir sistemas eficientes que possibilitem a comunicação dos 

dados provenientes dos objetos de suas coleções. “Estes dados devem receber 

tratamento específico para que, dentro de um fluxo informacional, se tornem 

instrumentos para a geração de conhecimento” (YASSUDA, 2009, p.23).  

Dentro do campo da museologia vários profissionais de diferentes formações 

podem contribuir para o tratamento da informação, como o cientista da informação, o 

arquivista, o documentalista, o museólogo e o historiador. Por ser um campo onde 

ainda não apresente um profissional exclusivo, torna-se um espaço multidisciplinar. 

 

Hoje, uma diversificação cada vez maior de especialidades 

profissionais interagem num museu, permeando a curadoria 

de acervos: o estudo para determinar a seleção e coleta de 

objetos e, depois de sua agregação aos museus, as 

pesquisas de diversas naturezas desenvolvidas em torno 

desses mesmos objetos, para melhor compreender seus 

significados intrínsecos e seus significados inferidos, isto é,  

aqueles apreensíveis a partir de sua morfologia e aqueles 

que, associados a outros elementos, possam levar a uma 

compreensão mais clara das sociedades que os produziram 

e utilizaram; o desenvolvimento de técnicas para sua boa 

conservação e eventual restauração sem prejuízo de sua 

capacidade informativa; diferentes concepções, estratégias 

e articulações para expô-los ao grande público; o 
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desenvolvimento de sistemas que estimulem o público a 

explorar as muitas possibilidades de uma exposição e de um 

acervo são as metas buscadas pelos museólogos e por 

todos aqueles que exercem a curadoria de acervos e de 

exposições nos museus, em suas diferentes facetas. 

(BARBUY, 2002, p. 71) 

 

Com a inserção da tecnologia no campo da museologia, muitos processos de 

registro das coleções passaram a ser informatizados, facilitando as atividades dentro 

de unidades que trabalhem com a documentação museológica. “A tecnologia trouxe 

para dentro dos museus e institutos de arte diversas mudanças. São tecnologias de 

informação e comunicação que têm como papel fundamental a formação de novas 

formas de arte e principalmente a divulgação e circulação da mesma”. (PRANDI, 

2011, p.13) 

Além dos espaços físicos, hoje os museus expandem suas fronteiras para os 

espaços virtuais, com a evolução das tecnologias de informação e comunicação e o 

avanço da informática, está se tornando cada vez mais comum o conceito de museu 

digital. Com a difusão da internet e o aumento do fluxo de usuários no meio digital, 

este é um ponto que deve ser observado pelo campo da museologia. 

 

 

2.2 O Museu Digital 

 

 

Atualmente, com a evolução da tecnologia e as possibilidades desenvolvidas 

através deste meio, como o computador, softwares e a internet, estas ferramentas 

se tornaram um forte aliado do museu, criando o conceito do museu digital, ou 

virtual. A partir destes itens, novas oportunidades surgem, como a realidade virtual e 

a mobilidade de acesso, o que alavanca as possibilidades de criação desta área. O 

ambiente oferecido para a apreciação de objetos e informações de caráter artístico, 

científico, social ou cultural, agora expande o seu acesso para além do espaço 

físico. 
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O conceito de museu digital ainda não é unanimidade na área da museologia 

ou da ciência da informação, muitos estudos estão sendo realizados para entender o 

real objetivo desta tendência, que é a virtualização dos museus. Porém já é possível 

detectar algumas características relevantes deste movimento. 

Podemos destacar alguns pontos positivos do conceito de museu digital, 

como por exemplo: ao estar disponível no ambiente virtual, o museu permitirá o 

acesso imediato aos seus usuários, seja para adquirir informações ou pesquisar 

algum dado específico. Outro fator relevante será o encurtamento da distância física 

para o acesso a tais informações, com a possibilidade de levar este conhecimento a 

usuários que talvez não tivessem a oportunidade de visitar um museu físico, seja 

pela inexistência deste espaço em sua proximidade ou por outros fatores sociais. 

Um ponto muito interessante que diferenciará um museu “concreto”, de um museu 

digital, será a sua disponibilidade, pois as unidades físicas obedecem a horários pré-

estabelecidos, enquanto o museu disponível virtualmente será acessível durante 

vinte e quatro horas por dia, todos os dias da semana. 

 

Além disso, a internet possibilitou aos museus interagir de 

forma globalizada, alterando a noção de tempo e de espaço. 

Ou seja, o museu na internet nunca fecha. (HENRIQUES, 

2004, p.2) 

 

 Estes ambientes digitais poderão solucionar problemas como a falta de 

espaço físico, para a exibição de todo o acervo de uma determinada instituição, ou a 

dificuldade de acesso ao público a obras raras, que necessitem de cuidados 

especiais e que possuam um acesso restrito e até mesmo a falta de recursos 

estruturais, físicos ou financeiros se para manter uma exposição aberta ao público. 

 A divulgação e o compartilhamento da informação virtual passa a ser cada dia 

mais dinâmico, com as atuais características do world wide web, notadas através 

das redes sociais, das tecnologias de informação, do conceito de folksonomia, dos 

aplicativos móveis, das redes wi-fi, dos hiperlinks, dos dados em nuvem, entre tantas 

outras características, podemos pensar em como todos estes recursos podem 

contribuir para a disseminação da cultura, do conhecimento e da educação. Cabe 

aos profissionais da ciência da informação, organizar tais informações para que seja 
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possível a interoperabilidade destes dados no meio eletrônico, facilitando aos 

usuários esta interação em ambientes como os museus digitais. 

 O museu digital deve seguir os passos da evolução tecnológica e possibilitar 

cada vez mais a interação de sua informação. Mecanismos de colaboração e 

construção coletiva da informação será o grande passo para o desenvolvimento 

deste espaço. 

 

O museu deve, através de tecnologias, criar processos de 

construção/reconstrução da informação em arte/cultura para 

transformar em conhecimento o produto/documento cultural 

que tem em seu poder, para que a informação possa ser 

preservada e circular socialmente. (PRANDI, 2011, p.13) 

 

 Quando nos referimos a museu digital, por ser um conceito ainda não 

concretizado totalmente na área da museologia, muitas vezes este termo pode ser 

encontrado e tratado por outros autores como: museu virtual, museu eletrônico, 

museu on-line, cibermuseu, webmuseu, museu em rede, entre outros, o que não 

altera o seu sentido. 

 Segundo Díaz e del Egido (1999 apud EICHLER; DEL PINO, 2007), os 

museus e centros de ciência que possuem seus correspondentes no ambiente on-

line, podem ser classificados em uma das três formas seguintes:  

I)       A primeira categoria, que compreenderia as instituições que contém 

simples informações sobre ela própria e indica ao público as coleções e 

mostras que ele pode encontrar ao visitar presencialmente o local; 

II)       A segunda categoria envolveria ferramentas, onde os espaços das 

instituições mostram coleções de objetos digitalizados (desenhos, fotos, 

sons e vídeos, por exemplo) com intuito de divulgar e disseminar o 

conhecimento científico;  

III)       A terceira categoria de informações contempla as coleções e exibições de 

valor histórico.   

 



27 
 

Já com a proposição de Schweibenz (2004 apud EICHLER; DEL PINO, 2007), 

as iniciativas chamadas de museus digitais encontrados na Internet poderiam ser 

classificadas da seguinte forma:  

a) Museu brochura, que é um sítio na Internet que contém as informações 

básicas sobre o museu, os tipos de coleção e as exposições temporárias que 

podem ser encontradas em uma visitação “presencial” ao museu;  

b) Museu de conteúdos, que é um sítio na Internet que apresenta as coleções e 

exibições do museu e convida o visitante virtual as explorar on-line. Os 

conteúdos são apresentados conforme a classificação dos objetos, de maneira, 

geralmente, idêntica com as coleções exibidas na realidade. Dessa forma, os 

conteúdos didáticos não são destacados, pois o objetivo desses sítios é prover 

um retrato adequado do acervo dos museus.  

c) Museu de aprendizagem, que é um sítio na Internet que oferece aos visitantes 

virtuais diferentes formas de acesso às coleções, por exemplo, de acordo com 

sua idade, seu conhecimento prévio ou estilo de aprendizagem. Assim, as 

informações são apresentadas de uma forma mais orientada pelos contextos do 

que pelos objetos em si e as possíveis características didáticas das coleções e 

das exibições são realçadas. O objetivo de um museu de aprendizagem é fazer o 

visitante virtual voltar a visitá-lo e estabelecer um relação pessoal com a exibição 

e a coleção virtual.   

 Toda a discussão sobre os tipos de classificação de um museu digital se faz 

necessária para entender os reais objetivos deste espaço e observar o que de 

fato ele pode nos oferecer. O museu digital pode apresentar uma ou mais das 

características apresentadas por Díaz, del Egido e Schweibenz. Classificar um 

museu on-line com determinada característica, não o exclui de possuir outras, 

portanto esses espaços podem pertencer a um ou mais dos itens acima. 

 De acordo com Henriques, “a Internet possibilita a montagem de redes de 

conexão entre várias instituições afins e com objetivos convergentes. Este uso 

pode ser feito através de listas de discussões, fóruns, rede de comunicação, etc., 

pois a Internet possibilita uma troca de experiências entre os profissionais dos 

museus de forma mais rápida e consistente. Nesse sentido, a troca de 
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informações e discussões sobre temas no âmbito da museologia, através da 

criação de redes de informação é uma ferramenta que pode ser usada...” 

(Henriques, 2004, p.3). 

 Dentre os objetos que representam a documentação museológica, neste 

universo dos museus digitais, podemos já identificar a disponibilização de 

arquivos contendo informações sobre o acervo ou o próprio catálogo da 

instituição, a utilização de imagens em seus diversos formatos, a fotografia e os 

vídeos, como forma de “digitalização” do objeto museológico, para a sua exibição 

em formato virtual. 

 

Na Internet é possível abrir mão da exposição tridimensional 

tradicionalmente usada pelos museus como forma de 

divulgação de seu acervo, criando novas perspectivas de 

apresentação do acervo. Além disso, a Internet possibilita 

visitas virtuais, podendo atrair mais público para a visita 

‘real’. Ou seja, além de ser um cartão de visitas do museu, a 

Internet possibilita o acesso ao patrimônio de uma forma 

mais ampla. (Henriques, 2004, p.3) 

 

  Uma questão importante para o trabalho com os museus digitais, será a 

escolha da linguagem na área da computação para o seu desenvolvimento, como 

por exemplo, a utilização do XML (Extensible Markup Language), para a concepção 

destes ambientes na web. Em alguns casos podemos evidenciar um design mais 

sofisticado para a elaboração de um museu na internet, com gráficos em 3D e 

realidade virtual, como em um jogo virtual em primeira pessoa, similar aos de vídeo 

games, em outros observamos apenas a reprodução de um espaço físico para o 

ambiente digital, ou mesmo a disponibilização de imagens das obras e objetos do 

acervo para o acesso on-line. 

 Ainda segundo Henriques, “outras formas de uso da Internet pelos museus 

são colaborações multi-institucionais. Nesse caso, a instituição responsável pelo 

projeto convida outras instituições a participarem com conteúdos específicos, 

criando exposições permanentes na Internet.” (Henriques, 2004, p.4) 
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 Com base nestes pensamentos, inicio a minha pesquisa às ferramentas 

capazes de interagir com o conceito de museu digital, para a colaboração, 

recuperação e acesso da informação de forma ágil e precisa, buscando um padrão 

para a descrição dos dados, de modo a permitir a comunicação entre este meio. 
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3. Repositórios Digitais 
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  3. Repositórios Digitais 

 

 

Devido a grande quantidade de informações depositadas no meio digital, 

obervamos a necessidade de se entender a criação de repositórios digitais. Aliando 

este conceito ao de museu digital, será possível criar eficientes mecanismos de 

troca de informação. 

Os repositórios digitais são coleções de informação digital, que podem ser 

construídos de diferentes formas e com diferentes propósitos. Podem ser 

colaborativos e com um controle leve do conteúdo e da autoridade dos documentos, 

vinculado mais para o público em geral. Mas também podem ter um alto nível de 

controle e serem concebidos para promover uma aprendizagem especializada, 

dirigidos a públicos específicos. (MARTINS; NUNES; RODRIGUES, 2008, p.1) 

Exemplificando de forma detalhada, são conjuntos de documentos coletados, 

organizados e disponibilizados eletronicamente. No contexto específico dos 

repositórios, os documentos adquirem novas configurações e são denominados 

objetos digitais ou estrutura de dados digitalmente codificados, composta pelo 

conteúdo de informação, metadados e identificador. (BEKAERT; VAN DE SOMPEL, 

2006, apud SANTAREM SEGUNDO, 2010, p.150). 

É interessante utilizarmos os conceitos apresentados pelos repositórios 

digitais, em conjunto com as características dos museus digitais, devido a sua 

capacidade de interoperabilidade, do acesso irrestrito e da possibilidade de 

divulgação com base nas novas tecnologias. 

Repositórios digitais podem gerenciar e tornar visíveis informações de cunho 

científico, artístico e cultural que sejam produzidas e armazenar esta informação 

com base na preservação digital. Estes sistemas de informação facilitam a 

publicação e o armazenamento de documentos e oferecem o acesso apropriado. 

O desenvolvimento de um repositório tem como objetivo armazenar, 

representar, preservar, interoperar, disseminar e facilitar o acesso a informações. 

Entre suas atividades, podemos destacar o oferecimento de acesso remoto, 

simultâneo e gerenciamento de conteúdo; preservação e recuperação das 

informações; tratamento do conteúdo considerando a sua representatividade, 
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segurança e confiabilidade; disponibilização de coleções de documentos 

bibliográficos e completos; oferecimento de produtos e serviços; utilização dos 

metadados; utilizar-se de diversas fontes e formatos. 

 Em um repositório os metadados podem ser adaptados para descrever 

objetos digitais de acordo com ambiente do acervo, bem como contribuir para a 

utilização de um agregador de conteúdo. 

Alguns elementos são essenciais e devem ser utilizados em ambientes 

científicos digitais, e principalmente em repositórios digitais como: ferramenta de 

busca; os metadados; política de uso; interoperabilidade com base em normas, 

padrões e regras; preservação da informação; acessibilidade e usabilidade. 

(CARMARGO; VIDOTTI, 2009) 

Nesse contexto, surgem as arquiteturas de metadados, com o objetivo de 

possibilitar a interoperabilidade entre padrões distintos, através de estruturas 

flexíveis que maximizem a troca de informações. Essas arquiteturas estabelecem 

suporte à codificação e ao transporte de metadados distintos. (MARINO, 2001, apud 

GRÁCIO, 2002). 

A arquitetura de um repositório gere tanto conteúdo como metadados, sendo 

que a característica predominante de um repositório é oferecer um conjunto de 

serviços básicos mínimos, como por exemplo: colocar, encontrar, pesquisar e ter o 

controle do acesso. (HEERY & ANDERSON, 2005, apud MARTINS; NUNES; 

RODRIGUES, 2008) 

Repositórios digitais se diferem de bases de dados, de sistemas de gestão de 

conteúdos e de outros que armazenam conteúdos digitais. Este modelo apresenta 

características próprias, por exemplo, em um repositório os conteúdos são 

depositados pelo autor, proprietário ou por terceiros.  

Os repositórios digitais podem ser classificados em: disciplinar ou 

institucional. Sendo os disciplinares; sistemas abertos que arquivam os resultados 

de investigação de uma ou várias disciplinas, também conhecidos por repositórios 

temáticos. E o repositório institucional, que é a reunião de todos os repositórios 

temáticos hospedados em uma organização. 

Repositórios Institucionais podem pertencer a universidades, laboratórios e 

institutos de pesquisa, enquanto os repositórios temáticos ou disciplinares são 

organizados por áreas do conhecimento. 
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Um repositório institucional de acesso aberto constitui, 

portanto, um serviço de informação científica – em ambiente 

digital e interoperável – dedicado ao gerenciamento da 

produção intelectual de uma instituição.  

Contempla, por conseguinte, a reunião, armazenamento, 

organização, preservação, recuperação e, sobretudo, a 

ampla disseminação da informação científica produzida na 

instituição. Uma das definições mais conhecidas é que um 

repositório institucional consiste em um conjunto de serviços 

que a universidade oferece para os membros da sua 

comunidade com vistas ao gerenciamento e disseminação 

do material digital criado pela instituição e pelos seus 

membros. (LEITE, 2009, p.21)  

 

Porém, independente de serem repositórios digitais temáticos ou 

institucionais, eles apresentam características semelhantes, pois possuem uma 

estrutura comum de submissão e acesso às informações e são desenvolvidos 

segundo padrões de interoperabilidade específicos. O que capacita o uso desses 

sistemas para agregação e divulgação da informação digital. (SANTAREM 

SEGUNDO, 2010, p.153) 

Os repositórios institucionais são muito usados em áreas acadêmicas em todo 

o mundo, pois oferecem acesso aberto para gerenciar informações científicas, 

oriundas de atividades de pesquisa e ensino e oferecem suporte a elas. Estes 

repositórios servem, segundo Leite (2009, p. 22) para: 

 Melhorar a comunicação científica interna e externa à instituição; 

 Maximizar a acessibilidade, o uso, a visibilidade e o impacto da 

produção científica da instituição; 

 Retroalimentar a atividade de pesquisa científica e apoiar os 

processos de ensino e aprendizagem; 

 Apoiar as publicações científicas eletrônicas da instituição; 
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 Contribuir para a preservação dos conteúdos digitais científicos ou 

acadêmicos produzidos pela instituição ou seus membros; 

 Contribuir para o aumento do prestígio da instituição e do 

pesquisador; 

 Oferecer insumo para a avaliação e monitoramento da produção 

científica; 

 Reunir, armazenar, organizar, recuperar e disseminar a produção 

científica da instituição. 

 

 Dentre os benefícios da adoção e o uso efetivo das funcionalidades de um 

repositório institucional, a universidade de Manchester, através de seu projeto de 

repositório, cita uma série de vantagens pelo uso deste modelo, que podem ser 

verificados através do site: <http://www.irproject.manchester.ac.uk>.  

Entre as vantagens encontradas pelo projeto, são levantados alguns pontos 

para o pesquisador, como a possibilidade de diminuir os plágios, favorecendo o 

registro da autoria e a identificação dos trabalhos científicos armazenados no 

repositório com um endereço eletrônico simples e persistente, permitindo que os 

trabalhos sejam citados ou referenciados. Para os administradores acadêmicos, será 

a oportunidade para o arquivamento e preservação dos trabalhos em formato digital 

e a facilitação da pesquisa interdisciplinar à medida que os documentos forem 

organizados de acordo com o seu assunto e não somente por afiliação dos autores. 

Para a instituição, será interessante o aumento de sua visibilidade, reputação e 

prestígio e o favorecimento do uso e reuso de suas informações produzidas. 

Também são apontados pontos positivos para a comunidade científica como um 

todo, pois contribui para a colaboração na pesquisa por meio da facilitação da troca 

livre de informação científica e também para o entendimento público das atividades 

e esforços de pesquisa. 

Para a utilização de um repositório digital, é necessária a escolha de uma 

plataforma para alojar e desenvolver o sistema. Há plataformas de fins comerciais, 

que são pagas e outras que são Open Source1, ou seja, são livres de taxas. Neste 

                                                             
1
  Termo usado para expressar código aberto. Foi criado em 1998 pela Open Source Initiative (OSI). 

http://www.irproject.manchester.ac.uk/
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trabalho focaremos a pesquisa na plataforma DSpace, por ser tratar de um software 

livre, open source, ou seja, sem a necessidade de aquisição de uma licença de uso. 

 

 

3.1 DSpace 

 

 

A plataforma Dspace é originária de esforços conjuntos entre o 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a Hewlett-Packard (HP). Consiste 

basicamente em um software que pode ser modificado, melhorado e distribuído 

livremente.  

Atualmente o DSpace é muito utilizado para receber, preservar e redistribuir 

produções intelectuais e culturais em formatos digitais, de diversas instituições, 

principalmente universidades, servindo como plataforma para o desenvolvimento de 

repositórios institucionais. O projeto é descrito em sua página na internet, como um 

sistema de repositório digital inovador que captura, armazena, indexa, preserva e 

redistribui materiais de pesquisa em formato digital, produzida por comunidades 

acadêmicas dentro do contexto de organizações de pesquisa e de universidades.  

O DSpace é um dos softwares mais usados internacionalmente para a 

construção de repositórios institucionais. Adotou o protocolo para a coleta de 

metadados da Iniciativa dos Arquivos Abertos (Open Archives Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting, OAI-PHM), considerado um provedor de dados. 

 

A rede internacional de repositórios institucionais que usam 

o DSpace prove amplo conteúdo e serviços entre 

instituições de ensino e pesquisa, além de possuir uma 

federação já constituída. (VIANA; MARDERO ARELLANO; 

SHINTAKU, 2005, p. 156) 

 

 A primeira versão do DSpace foi disponibilizada em novembro de 2002, já 

com a ideia de ser um software livre, além de apresentar uma arquitetura de 
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software simples e eficiente, com tecnologia moderna voltada para o acesso aberto,  

com o intuito de servir como um repositório institucional internacionalmente. 

Sua configuração se apresenta em dados organizados através de 

comunidades e suas coleções, disponibilizados de acordo com a estrutura da 

instituição. O ambiente inclui aspectos para a construção de repositórios, tais como: 

o controle do acesso, direitos autorais, versões digitais de documentos, recuperação 

da informação depositada, receptividade por parte da comunidade acadêmica, e 

funcionalidades de publicação. 

Sayão et al (2009, p.47), apresentam algumas características e padrões do 

DSpace.  

 

Características Técnicas 

• Ambiente Operacional – Unix, Linux, Windows 

• Tecnologias usadas – Java, Tomcat Servlet Engine 

• Banco de Dados – PostgreSQL, MySQL, Oracle 

• Motor de Pesquisa – Lucene ou Google 

• Formatos aceitos – sem restrições 

• Extensível via Java API 

 

Padrões 

• Interoperabilidade – Protocolo OAI-PMH, Web Services, SRU/SRW 

• Esquema de metadados aceitos – Dublin Core qualificado 

• Identificadores – Handle System 

• Preservação digital – aderente ao modelo OAIS – Open Archive Information 

System; o software é focado no problema de preservação digital de longo 

prazo de materiais de pesquisa depositados. 

• Importação/exportação de dados – formato XML e padrão METS. 
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Características específicas 

• Implementa o conceito de comunidades 

• Voltado para repositórios institucionais 

• Foco em materiais para pesquisa e ensino. 

• Workflow para submissão de conteúdos 

• Interface web customizável. 

 

O funcionamento do software é realizado por meio de mecanismos de 

aconselhamento aos fornecedores de conteúdos para que a documentação 

depositada seja fornecida nos formatos adequados à sua preservação. Os 

administradores de cada comunidade têm a possibilidade de limitar o acesso aos 

conteúdos, seja ao nível do item submetido, seja ao nível da coleção. Para a 

pesquisa e recuperação dos itens, o processo de submissão de documentos ao 

DSpace permite a sua descrição usando uma versão qualificada do vocabulário 

de metadados Dublin Core. (WIKIPÉDIA, 2012) 

O uso do DSpace é indicado para o suporte dos mais variados tipos de 

formatos de arquivos digitais, como texto, vídeo, áudio e imagem. É um eficiente 

sistema para armazenar e descrever os documentos digitais de acordo com as 

necessidades da organização e adaptar aos processos específicos de uma 

comunidade, disponibilizando os seus arquivos digitais para a pesquisa e download 

em cópias autorizadas aos usuários, e por fim, garantir a preservação dos 

documentos digitais a longo prazo. 

 

 

3.2 O Protocola OAI-PMH 

 

 

O Protocolo OAI – PMH, cujas siglas significam Open Archives Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting, ou seja, protocolo de iniciativa dos arquivos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metadado


38 
 

abertos para a coleta de metadados foi inicialmente lançado em 2001. Desenvolvido 

pela Open Archives Initiative, define mecanismos para a coleta de registros de 

metadados em repositórios. 

A Iniciativa Open Archives, surgiu a partir da Convenção de Santa Fé no Novo 

México, Estados Unidos, no final de 1999, com o intuito de desenvolver e promover 

soluções de interoperabilidade que facilitassem a disseminação eficiente de 

conteúdos na internet. A base da Iniciativa é o protocolo OAI-PMH, que possibilitava 

aos seus participantes compartilhar os metadados. Os metadados do protocolo OAI-

PMH seguem o padrão Dublin Core, um conjunto de 15 elementos, como: título, 

autor, resumo e palavras-chaves. (GARCIA; SUNYE, 2003) 

 

O protocolo OAI-PMH é um mecanismo para transferência 

de dados entre repositórios digitais. É uma interface que um 

servidor de rede pode empregar para que os metadados de 

objetos residentes no servidor estejam disponíveis para 

aplicações externas que desejem coletar esses dados. Essa 

interface tem duas propriedades: interoperabilidade e 

extensibilidade. A interoperabilidade decorre da 

obrigatoriedade embutida no protocolo para implementação 

do padrão Dublin Core. Assim todos os repositórios que 

utilizam o protocolo OAI podem trocar metadados. Já a 

extensibilidade advém da oportunidade de se criar ou utilizar 

também padrões de metadados diferentes do Dublin Core. 

Descrições específicas para uma comunidade ou 

especificidade de metadados para satisfazer necessidades 

especiais podem ser criadas ou adaptadas de forma a 

funcionarem com o protocolo OAI. (THE OPEN..., 2004) 

 

Os metadados e conteúdos relacionados não são definidos pelo OAI – PMH, 

pois o protocolo não constitui uma pesquisa em dados, e sim serve para que seja 

possível apresentar os dados em um único lugar. Para os provedores de serviços, a 

aproximação da coleta deve ser combinada com outros mecanismos. 

Os participantes envolvidos nesta Iniciativa são divididos em Provedores de 

Dados (Data Providers ou DP) e Provedores de Serviços (Service Providers ou SP). 
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Os provedores de dados mantêm repositórios de documentos digitais que 

programam o protocolo OAI-PMH como forma de expor os metadados de seus 

documentos. Já os provedores de serviços oferecem buscas a estes metadados ou 

outros serviços que visam agregar valor à Iniciativa. (GARCIA; SUNYE, 2003) 

O OAI – PMH vem crescendo a cada dia, se consolidando como uma 

tendência de padrão e interoperabilidade entre as bases de dados. O protocolo OAI-

PMH é uma grande oportunidade de oferecer integração e visibilidade à produção 

científica, acadêmica e cultural. 

A utilização do protocolo OAI – PMH será fundamental para a proposta de 

interoperabilidade entre os diferentes sistemas de informação, pois sua função será 

a de promover o acesso livre e irrestrito à literatura científica e acadêmica, alterando 

a maneira de pesquisar e utilizar o material científico produzido. 

 

O OAI estabeleceu novos critérios em relação à maneira 

com que as instituições e os pesquisadores lidam com o 

material produzido em seu âmbito, porém o estabelecimento 

desta filosofia está amparado por estruturas tecnológicas 

que permitem a publicação e consequente disseminação da 

informação. Essas estruturas tecnológicas são 

encabeçadas, principalmente, pelas ferramentas que 

permitem a criação de Repositórios Digitais Institucionais e 

Revistas Eletrônicas. (SANTAREM SEGUNDO, 2010, p.150) 

 

 O protocolo tem em sua essência o apoio aos softwares livres e arquivos 

abertos, e já contam com muitos parceiros, entre eles o conceituado DSpace. Em 

conjunto propõem o acesso gratuito e ilimitado às informações, oferecendo o livre 

acesso a documentos digitais. 

 A chave para a interoperabilidade, e consequentemente o desenvolvimento 

eficaz do fluxo de informação no meio virtual, será baseado nos arquivos abertos, ou 

seja, arquivos e repositórios com acesso livre, desta forma poderão ser acessados 

por vários provedores de serviços em escala global. 

Os repositórios institucionais e os repositórios temáticos de acesso livre, 

aliados à tecnologia de arquivos abertos estão sendo utilizados pelas comunidades 
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científicas para apoiar e tornar mais ampla a divulgação dos resultados das 

pesquisas, bem como maximizar o seu impacto, criando mecanismos para legitimar 

e estimular a publicação dos trabalhos produzidos. (MORENO; LEITE; ARELLANO 

2006, p.84 apud SANTAREM SEGUNDO 2010, p. 150) 

O protocolo OAI – PMH utiliza padrões de metadados que permitem 

disponibilizar a informação no ambiente virtual de maneira interoperável. 

Reconhecidamente o padrão Dublin Core é o mais utilizado internacionalmente, para 

esta função, permitindo a coleta automática de metadados em documentos 

armazenados em arquivos eletrônicos. 

A necessidade de uso do protocolo OAI-PMH, para a implementação de 

repositórios, se deve ao processo de interoperabilidade que ele oferece, sendo este 

modelo essencial a uma eficiente disponibilização e recuperação da informação na 

internet. 
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4. Catalogação 
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4. Catalogação 

 

 

 A Catalogação pode ser definida como um conceito técnico da ciência da 

informação, usada para a gestão e armazenagem das informações de documentos 

juntamente com outras técnicas como a indexação, a classificação e a elaboração 

de resumos. 

 Para Eliane Mey (1995) a Catalogação é o estudo, preparação e organização 

de mensagens codificadas, com base em itens existentes ou possíveis de inclusão 

em um ou vários acervos, de forma a permitir interseção entre as mensagens 

contidas nos itens e as mensagens internas dos usuários. 

 Constitui-se como um processo de representação informacional que garante a 

identificação única do recurso para fins de recuperação, portanto essencial à busca 

e a pesquisa nos mais variados tipos de sistemas de informação. Desenvolvida na 

área da Biblioteconomia, a catalogação, é utilizada de forma interdisciplinar em toda 

a ciência da informação. (ALVES, 2010) 

 Devido a sua função de descrição dos dados de um determinado documento, 

com a finalidade de facilitar a sua identificação e sua posterior recuperação, a 

técnica de catalogação está sendo incorporada a outras áreas, como a catalogação 

de objetos digitais no ambiente virtual. Os métodos e técnicas de catalogação estão 

expandindo as suas barreiras, para além dos documentos bibliográficos, exigindo 

um processo de atualização e adaptação perante as atuais mudanças tecnológicas. 

Devemos entender todo o processo que envolva a catalogação, para utilizá-la 

como uma ferramenta de geração de informações organizadas, com base nos 

metadados e preceitos da ciência da informação. 

 A atividade de catalogar é uma das tarefas mais antigas do mundo criadas 

pelo homem, com registros datados por volta de 1300 a.C. 

  

Datam de 1300 a.C. as tábulas com as primeiras 

informações bibliográficas de descrição física, descobertas 

em escavações hititas (atual Turquia). Essas tábulas 

identificavam o número da tábula em uma série, o título e, 
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muitas vezes o escriba”. (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 60 apud 

ALVES, 2010, p.26-27) 

 

Um fato histórico importante sobre a catalogação, se dá Por volta de 200 a.C., 

na Biblioteca de Alexandria, onde Calímaco organizou, o que se imagina ser o 

primeiro catálogo metódico. 

 Difundida pelas bibliotecas de todo o mundo, a catalogação física manual, 

feita por fichas catalográficas em tamanho padrão de 7,5 cm. X 12,5 cm., foi a 

grande ferramenta de recuperação da informação durante muitos anos, absoluta até 

a chegada dos sistemas de catalogação automatizados, feitos pelo computador e 

posteriormente o moderno sistema de troca de informações catalográficas através 

da internet, existentes atualmente.  

 

 

Figura 01 - Exemplo de ficha catalográfica (ASSUMPÇÃO, 2012, p. Web) 

 

 Para a elaboração de um catálogo eficiente, é recomendado seguir os 

seguintes itens: uniformidade das informações; economia na preparação e na 

manutenção de recursos e tempo; atualidade, não se esquecendo de que o catálogo 

deve estar plenamente de acordo com o acervo, sempre atualizado, ser de fácil 

manuseio, consulta e manutenção. (MEY, 1995) 
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Figura 02 - Exemplo de catalogação de um livro (UNESP, 2012, p. Web). 

 

 Até a alguns anos atrás, a catalogação se restringia muito ao universo das 

bibliotecas, seguindo padrões como o AACR2 (Código de Catalogação Anglo-

Americano). 

 

O AACR2 baseia-se no conceito de que o catalogador deve, 

em primeiro lugar, proceder à descrição normalizada do 

documento (objeto físico), seja ele qual for, mediante dados 

contidos em geral no próprio documento, para depois 

estabelecer os pontos de acesso (cabeçalhos e títulos 

uniformes). (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 1983, p. 

viii apud MONTEIRO, 2003, p.53). 

 

 Com o formato MARC (Machine Readable Cataloging), fruto da tecnologia 

com a catalogação, em conjunto com o AACR2, houve uma evolução do intercâmbio 

de dados bibliográficos e catalográficos a nível internacional. Este formato deixava a 

catalogação legível ao computador, o que proporcionou agilidade aos processos e 

facilitação na recuperação da informação. 

 O formato MARC e o código de catalogação AACR2 se completam, sendo 

que o AACR serve como padrão externo para inserir o conteúdo no formato MARC, 
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as áreas do AACR contemplam os campos do MARC. O formato MARC abrange 

documentos do tipo: livros, materiais de arquivo e manuscritos, arquivos de 

computador, mapas, músicas, matérias audiovisuais e periódicos. (MONTEIRO, 

2003) 

 No ano de 2007, uma nova forma de catalogação é proposta em substituição 

ao AACR2, chamada RDA (Resource, Description and Acess), que em português 

significa descrição e acesso de recursos. A RDA vai além dos códigos de 

catalogação anteriores ao prover orientações sobre como catalogar recursos digitais 

e auxiliar melhor os usuários para encontrar, identificar, selecionar e recuperar a 

informação desejada. A RDA também contribui para o agrupamento de registros 

bibliográficos visando mostrar relações entre obras e seus criadores. Essa 

importante e nova característica torna os usuários mais conscientes das diferentes 

edições, traduções ou formatos físicos das obras em um significativo 

desenvolvimento. (DESLEY, 2009) 

 A RDA oferece uma estrutura sólida, integrada e flexível, se propondo a 

buscar soluções para algumas dificuldades da catalogação convencional, tendo a 

seu favor as tecnologias de informação e comunicação (TICs), que facilitam a 

solução de problemas de armazenamento, recuperação, acesso, transmissão de 

informação e intercâmbio de registros bibliográficos, minimizando barreiras 

econômicas e divergências de ideais em relação a esquemas de descrição. 

(CORRÊA, 2008) 

Segundo Corrêa (2008), a aplicação da RDA é viável e tem grande 

probabilidade de êxito para a solução de problemas relacionados à padronização 

dos dados bibliográficos disponíveis em bases de dados. 

 Este novo modelo de catalogação apresentado, será interessante do ponto de 

vista das novas necessidades da tecnologia, hoje a atividade de catalogar não se 

destina apenas aos materiais de uma biblioteca ou de um acervo físico, ela se 

expande também para os ambientes virtuais, se tornando uma função necessária à 

informação.  

Para Oliver (2011), a RDA foi construída sobre os alicerces das AACR2 e 

levou em conta outras normas e modelos aceitos internacionalmente, relevantes 

para o processo de representação da informação. O principal ponto de mudança que 

a RDA apresenta na longa história das regras catalográficas está no objetivo de se 
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tornar uma ferramenta totalmente compatível com as facilidades oferecidas pelas 

tecnologias da informação, particularmente na internet, e na plena adoção dos 

princípios de flexibilidade, extensibilidade, continuidade e reprodução legítima dos 

dados com que os próprios documentos se apresentam. 

 Mey (2005), fala sobre a catalogação, como uma forma de gerar produtos que 

sirvam como veículo de comunicação entre os acervos, e os usuários. Para a 

atividade de catalogar ser facilitada e melhor compreendida por parte dos usuários, 

será necessário o uso de normas internacionais legíveis, inclusive por outros bancos 

de dados. 

 A catalogação deve ser executada por profissionais capacitados, que tenham 

a competência de: (CORRÊA, 2008, p.55) 

a) criar metadados e formas de representação para recursos informacionais em 

estruturas padronizadas e aceitas internacionalmente; 

b) tornar a catalogação uma disciplina estruturada teoricamente que deve ser 

constantemente discutida e aprimorada de maneira a tornar visível a técnica que 

permeia o processo de construção de formas de representação e apresentação dos 

recursos informacionais nos mais diversos ambientes e que coloque em destaque a 

lógica de descrição específica da Biblioteconomia. 

 Dos catálogos manuais às bases de dados bibliográficos no meio digital a 

catalogação é permeada pelo desenvolvimento dos processos de sistematização 

das regras de representação da informação, seu aprimoramento e aplicação tem 

como base o uso das tecnologias vigentes em cada época para a otimização de 

suas tarefas. Ao longo do tempo a catalogação vem fazendo especial uso das 

tecnologias de informática e das TICs, proporcionando nas últimas décadas o 

surgimento de programas de cooperação e compartilhamento de registros 

bibliográficos, baseados no intercâmbio de dados bibliográficos e catalográficos, 

garantindo ao usuário o acesso a um número maior de informações. (ALVES, 2010) 
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4.1 Os Metadados 

 

 

Os metadados, também conhecidos por metainformação, são os dados que 

descrevem outros dados. São informações que resumem, enriquecem ou 

complementam os objetos ou serviços de referência, qualificando a informação. 

 

Metadados são atributos que representam uma entidade 

(objeto do mundo real) em um sistema de informação. Em 

outras palavras, são elementos descritivos ou atributos 

referenciais codificados que representam características 

próprias ou atribuídas às entidades; são ainda dados que 

descrevem outros dados em um sistema de informação, 

com o intuito de identificar de forma única uma entidade 

(recurso informacional) para posterior recuperação. (ALVES, 

2010, p. 47) 

 

Segundo Grácio (2002, p.21), podemos descrever os metadados como “um 

conjunto de dados chamados de elementos, cujo número é variável de acordo com o 

padrão, e que descreve o conteúdo de um recurso, possibilitando a um usuário ou a 

um mecanismo de busca acessar e recuperar esse recurso. Esses elementos 

descrevem informações como nome, descrição, localização, formato, entre outras, 

que possibilitam um número maior de campos para pesquisas”. 

Alves (2010) classifica os metadados em diferentes formatos, e os divide da 

seguinte maneira: 

 

 Formatos simples: constituídos por metadados não estruturados, 

extraídos de forma automática por robôs, apresentam na maioria das 

vezes uma semântica reduzida. Exemplo os MetaTag(s) e metadados 

utilizados na tranferência de dados por meio do protocolo HTTP – 

hipertext transfer protocol. 
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 Formatos estruturados: constituídos por metadados mais estruturados, 

baseados em normas emergentes e que proporcionam uma descrição 

mínima do recurso para sua identificação, localização e recuperação. A 

descrição geralmente é feita em campos e nessa categoria começa a 

ser inserida a ajuda de especialistas em informação. Exemplo o padrão 

de metadados Dublin Core – DC. 

 

 Formatos ricos: também considerados padrões de metadados 

altamente estruturados, são constituídos por metadados complexos, 

apresentam uma estrutura de descrição mais formal e detalhada. São 

baseados em normas e códigos especializados de um domínio 

particular, possibilitam a descrição de um recurso informacional 

individual ou pertencente a uma coleção e facilitam a localização, a 

recuperação, o intercambio dos recursos informacionais. Exemplo o 

padrão de metadados ou formato MARC 21, da área de 

Biblioteconomia. (ALVES, 2005 apud ALVES, 2010, p. 60) 

 

O metadado tem como principal função, descrever informações, dados ou 

elementos para a busca e a recuperação da informação de forma organizada. Para 

que os recursos informacionais sejam recuperados em um sistema de informação 

(seja ele digital ou não), é preciso utilizar métodos de representação da informação 

para que ocorra a mediação entre a forma registrada (documento) e o usuário 

(PEREIRA e SANTOS, 1998 apud SANTAREM SEGUNDO, 2010). 

 

Metadados são conjuntos de atributos, mais 

especificamente dados referenciais, que representam o 

conteúdo informacional de um recurso que pode estar em 

meio eletrônico ou não. Já os formatos de metadados, 

também chamados de padrões de metadados, são 

estruturas padronizadas para a representação do conteúdo 

informacional que será representado pelo conjunto de 

dados-atributos (metadados). Em outras palavras, os 

formatos ou padrões de metadados podem ser considerados 
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como formas de representação de um item documentário. 

(ALVES, 2005, p. 115) 

 

Os metadados são de fundamental importância no atual contexto das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC´s), em específico aos ambientes 

virtuais. Devido ao grande fluxo de informação depositada no meio digital, se faz 

necessário o uso de mecanismos de recuperação e organização, para que as 

informações não se tornem inacessíveis ou sem padrão algum, o que causaria um 

grande caos para os usuários, e tornaria este meio ineficiente. É notória a dimensão 

do uso dos metadados, “a existência de descritores consistentes, exatos e bem 

distribuídos dos recursos da Web permitirá maior precisão na busca e uma 

classificação mais rigorosa dos resultados obtidos segundo sua relevância”. (GILL, 

1998, p. 15 apud GRÁCIO, 2002, p.25) 

Os padrões de metadados podem ser exemplificados como um conjunto de 

elementos descritores que segue um determinado modelo de dados com o objetivo 

de descrever recursos de um domínio específico. (BARRETO, 1999 apud GRÁCIO, 

2002).  

O objetivo do padrão de metadados é descrever uma entidade gerando uma 

representação unívoca e padronizada que possa ser utilizada para recuperação da 

mesma. (ALVES, 2010) 

Os padrões estabelecidos por meio dos metadados permitem a 

interoperabilidade do sistema, ou seja, possibilita a troca da informação entre 

instituições e usuários, facilitando o trabalho de recuperação e descrição dos dados. 

De acordo com Iannella e Waugh (1997 apud SANTAREM SEGUNDO, 2010, p. 78), 

no contexto da web, três aspectos devem ser considerados no desenvolvimento de 

metadados: 

 

 Descrição de recursos: informação expressa através de metadados, 

determinado pelo objetivo e tipo do recurso.   

 

 Produção de metadados: sumário da descrição dos dados, que pode se tornar 

um processo caro quando realizado manualmente. A tendência é realizar 
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automaticamente esse processo, incentivado pelo uso das tecnologias XML e 

RDF. 

 

 Uso de metadados: envolve o uso e acesso de metadados, é especialmente 

relevante para a localização de recursos na web. Neste contexto, os 

metadados devem incluir informações sobre os recursos, tais como a 

identificação, descrição, estrutura.  

 

Para Gilliland-Swetland (1998 apud GRÁCIO, 2002, p.26), os metadados 

podem ser divididos em cinco tipos, de acordo com os aspectos de sua 

funcionalidade em um sistema digital: 

 

 Administrativos: usados na gestão e administração de recursos de 

informação. 

 

 Descritivos: usados para descrever informação sobre recursos. 

 

 De conservação: relacionados com a conservação de recursos de 

informação. 

 

  Técnicos: relacionados com o funcionamento dos sistemas e o 

comportamento dos metadados. 

 

 De uso: relacionados com o nível e o tipo do uso dos recursos de 

informação. 

 

Santarem Segundo (2010), indica que para a localização de recursos na web, 

o padrão de metadados mais utilizado e difundido internacionalmente é o Dublin 

Core (DC), pois apresenta uma estrutura a partir de um conjunto de descritores 

simples e genéricos que objetiva a descoberta e o gerenciamento de recursos na 

web. O Dublin Core não exige conhecimentos especializados de profissionais 

qualificados para descrever seus recursos informacionais, devido à simplicidade de 
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sua utilização, pode ser usado por qualquer tipo de usuário, característica 

evidenciada pelo W3C (World Wide Web Consortium), organização internacional 

responsável pela padronização da world wide web, que recomendou seu uso como 

padrão de metadados para descrever recursos na Web. 

 

A recuperação da informação vem sendo objeto de 

investigação principalmente nas áreas de Ciência da 

Informação e Ciência da Computação, que convergem na 

busca de soluções, criando uma infraestrutura tecnológica e 

representacional para diversos ambientes científicos: a 

Ciência da Informação desenvolvendo métodos e técnicas 

de organização, tratamento e representação informacional; e 

a Ciência da Computação proporcionando o 

desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para a 

construção de ambientes informacionais e a construção de 

sistemas de recuperação da informação mais eficientes. 

(ALVES, 2005; ALVES et al, 2007 apud ALVES, 2010, p.38). 

 

 Com a evolução da descrição por meio dos metadados, é necessário 

estabelecer padrões que atendam satisfatoriamente a necessidade de 

representação informacional em áreas específicas, por exemplo, o Dublin Core que 

é um dos padrões de metadados mais utilizados atualmente, é extremamente amplo 

e geral, por isso deve ser moldado a um padrão único determinado a cada área e 

sua especialidade, o padrão de metadados deve ser pensando não somente no 

contexto tecnológico, mas também o seu uso para a descrição física. 
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4.2 O Padrão Dublin Core 

 

 

O uso dos metadados para organização da informação, muitas vezes 

dependerá de um padrão para a criação dos dados. Entre os principais recursos 

disponíveis para a padronização da informação estão o Dublin Core, o AACR2 e o 

MARC 21, usados para a catalogação da informação. Com destaque para o Dublin 

Core, padrão já muito utilizado no meio digital nacional e internacional. 

 A importância de seguir um destes modelos será o de manter o padrão dos 

campos de informações preenchidos por usuários e instituições, possibilitando a 

interoperabilidade destas informações e consequentemente auxiliar na busca e 

recuperação destes dados. 

O padrão Dublin Core se destaca atualmente no cenário virtual, para a 

criação dos metadados. Basicamente o modelo proporciona um conjunto de 

elementos, com a finalidade de descrever um objeto, seja ele físico ou virtual. 

Desenvolvido inicialmente em inglês, já conta com traduções para diversas línguas, 

inclusive o português. 

 

O padrão Dublin Core é uma iniciativa para criação 

estruturas de informação, para uso na Web, baseado no 

pressuposto de que a busca por recursos de informação 

deve ser independente do meio em que estão armazenados. 

(SANTAREM SEGUNDO, 2010, p.80) 

 

 O Dublin Core pertence a uma iniciativa chamada DCMI (Dublin Core 

Metadata Initiative), ou iniciativa Dublin Core de metadados, organização voltada a 

adoção de padrões de interoperabilidade a partir dos metadados e o 

desenvolvimento de vocabulários especializados. A iniciativa ganhou o nome da 

localidade onde ocorreu o primeiro encontro, Dublin no estado de Ohio, Estados 

Unidos.  O DCMI é uma ação para concepção de estruturas de informação para o 

uso na Web, pressupondo que a busca por recursos de informação deve ser 

independente do meio em que estão armazenados e tem o objetivo de estabelecer 
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padrões de catalogação e classificação das informações no meio eletrônico. A 

aceitação da iniciativa foi rápida, se tornando um padrão internacional, com 

participantes em vários países. 

As principais características do padrão Dublin Core são a sua simplicidade na 

descrição dos recursos, a interoperabilidade e os entendimentos semânticos 

universais (dos elementos), escopo internacional e extensibilidade (o que permite 

sua adaptação às necessidades adicionais de descrição). (Souza et al, 2000) 

O padrão DC inclui dois níveis: um simples e um qualificado. O simples possui 

quinze elementos, o qualificado inclui três elementos adicionais (Audiência, 

Proveniência e Detentor de Direitos), assim como um grupo de refinamentos de 

elementos (também chamados qualificadores), que refinam a semântica dos 

elementos de maneira que sejam úteis nas descobertas de recursos. No entanto, 

outros atributos podem ser inseridos para uma descrição mais específica. 

No site do Dublin Core (http://www.dublincore.org), temos uma exemplificação 

da utilização dos elementos descritores. A autoridade de registro pertence a Dublin 

Core Metadata Initiative, sendo a versão original em inglês, com tradução para o 

português2 e os tipos de dados apresentados são em forma de cadeia de caracteres. 

Segue as informações sobre cada um dos elementos: 

 

  

Elemento: Título 

Nome:                 Título 

Identificador:       Title 

Definição:            O nome dado ao recurso. 

Comentário: Tipicamente, um Título será o nome pelo qual o recurso é 

formalmente conhecido. 

 

Elemento: Criador 

Nome:                 Criador 

Identificador:       Creator 

                                                             
2
  Versão em língua portuguesa dos “Elementos do Núcleo de Metadata D.C.”, Versão 1.1: Descrição de 

Referência. Texto original em: <http://www.dublincore.org/documents/1999/07/dces/>.  

http://www.dublincore.org/
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Definição: A entidade responsável em primeira instância pela existência 

do recurso. 

Comentário: Exemplos de Criador incluem uma pessoa, uma 

organização, ou um serviço. Tipicamente, o nome de um 

Criador deve ser usado para indicar uma entidade. 

 

 

Elemento: Assunto 

Nome:                 Assunto ou Palavra Chave 

Identificador:       Subject 

Definição: Tópicos do conteúdo do recurso. 

Comentário: Tipicamente, um Assunto deverá ser expresso por palavras 

chave, frases, ou códigos de classificação que descrevem o 

conteúdo do recurso. Como boa prática recomenda-se a 

seleção de termos de vocabulários controlados, ou de 

sistemas de classificação formais. 

 

 

Elemento: Descrição 

Nome:                 Descrição 

Identificador:       Description 

Definição: Uma descrição do conteúdo do recurso. 

Comentário: Descrições podem incluir, sem estarem limitadas a tal: um 

resumo, um índice, um referência a uma representação 

gráfica do conteúdo, ou uma descrição textual. 

 

Elemento: Editor 

Nome:                 Editor 

Identificador:       Publisher 

Definição: Uma entidade responsável por tornar o recurso acessível. 
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Comentário: Exemplos de um editor incluem uma pessoa, uma 

organização ou um serviço. Tipicamente, o nome de um 

Editor deve ser usado para indicar a entidade. 

 

 

Elemento: Contribuinte 

Nome:                 Contribuinte 

Identificador:       Contributor 

Definição: A entidade responsável por qualquer contribuição para o 

conteúdo do recurso. 

Comentário: Exemplos de Contribuinte incluem uma pessoa, uma 

organização, organização ou um serviço. Tipicamente, o 

nome de um Contribuidor deve ser usado para indicar a 

entidade. 

 

 

Elemento: Data 

Nome:                 Data 

Identificador:       Date 

Definição: Uma data associada a um evento do ciclo de vida do 

recurso. 

Comentário: Tipicamente, uma Data deve ser associada à criação ou 

disponibilidade do recurso. Como boa prática recomenda-se 

para codificação de valores de datas um perfil da norma ISO 

8601, segundo o formato AAAA-MM-DD. 

 

 

Elemento: Tipo 

Nome:                 Tipo do Recurso 

Identificador:       Type 

Definição: A natureza ou gênero do conteúdo do recurso. 
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Comentário: Tipos incluem termos descrevendo categorias genéricas, 

funções, gêneros, ou níveis de agregação para o conteúdo. 

Recomenda-se como boa prática a seleção de valores a 

partir de vocabulários controlados (por exemplo, a lista do 

documento de trabalho “Dublin Core Types”) Para descrever 

a manifestação física ou digital do recurso, deve ser usado o 

elemento Formato. 

 

 

Elemento: Formato 

Nome:                 Formato 

Identificador:       Format 

Definição: A manifestação física ou digital do recurso. 

Comentário: Tipicamente, o Formato deve incluir o tipo de meio do 

recurso, ou as suas dimensões. Este elemento deve ser 

usado para determinar as aplicações informáticas ou 

qualquer tipo de equipamento necessário para reproduzir ou 

operar com o recurso. Exemplos de dimensões incluem 

tamanho e duração. Como boa prática recomenda-se a 

seleção de valores a partir de vocabulários controlados 

(como por exemplo a lista de “Internet Media Types” 

definindo formatos e meios). 

 

 

Elemento: Identificador 

Nome:                 Identificador de Recurso 

Identificador:       Creator 

Definição: Uma referência não ambígua ao recurso, definida em um 

determinado contexto. 

Comentário: Como boa prática recomenda-se a identificação do recurso 

por meio de uma cadeia de caracteres ou por um número de 

acordo com um sistema de identificação formal. Exemplos 
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de sistemas de identificação formais incluem o “Uniform 

Resource Identifier” (URI) (incluindo o Uniform Resource 

Locator” (URL), o “Digital Object Identifier” (DOI) e o 

“International Standar Book Number” (ISBN). 

 

 

Elemento: Fonte 

Nome:                 Fonte 

Identificador:       Source 

Definição: Uma referência a um recurso de onde o presente recurso 

possa ter derivado. 

Comentário: O presente recurso pode ter derivado do recurso Fonte na 

sua totalidade ou apenas em parte. Como boa prática 

recomenda-se a referência ao recurso fonte através de um 

identificador em conformidade com um sistema de 

identificação formal. 

 

 

Elemento: Língua 

Nome:                 Língua 

Identificador:       Language 

Definição: A língua do conteúdo intelectual do recurso. 

Comentário: Como boa prática recomenda-se para valores do elemento 

Língua a utilização do RFC 17663, o qual inclui um código de 

língua de duas letras (retirado da norma ISO 639), seguido 

opcionalmente por um código de duas letras para o país 

(retirado da norma ISO 3166). Por exemplo, “em” para 

Inglês, “fr” Francês, ou “en-uk” para o Inglês do Reino Unido. 

 

 

 

                                                             
3 ALVESTRAND, H. Tags for the identification of languages. 1995. 
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Elemento: Relação 

Nome:                 Relação 

Identificador:       Relation 

Definição: Uma referência a um recurso relacionado. 

Comentário: Como boa prática recomenda-se referir o recurso através de 

uma cadeia de caracteres ou número em conformidade com 

um sistema de identificação formal. 

 

 

Elemento: Cobertura 

Nome:                 Cobertura 

Identificador:       Coverage 

Definição: A extensão ou alcance do recurso. 

Comentário: Cobertura inclui tipicamente uma localidade espacial (o 

nome de um lugar ou coordenadas geográficas), um período 

no tempo (a sua designação, data, ou intervalo de tempo), 

ou jurisdição (o nome de uma entidade administrativa). 

Como boa prática recomenda-se a seleção de valores de 

vocabulários controlados (como por exemplo o “Thesaurus 

of Geographic Names” [TGN]), devendo ainda ser usados, 

quando apropriado, preferencialmente nomes de lugares e 

designações de períodos no tempo, em vez de 

identificadores numéricos tais como coordenadas ou 

intervalos de datas. 

 

 

Elemento: Direitos 

Nome:                 Gestão de Direitos 

Identificador:       Rights 

Definição: Informação de direitos sobre o recurso ou relativos ao 

mesmo. 
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Comentário: Tipicamente, este elemento deverá conter uma declaração 

de gestão de direitos sobre o recurso, ou uma referência a 

um serviço que fornecerá essa informação. Tal poderá 

compreender informação sobre direitos de propriedade 

intelectual, direito de autor, ou outros. A ausência deste 

elemento não permite formular qualquer hipótese válida 

sobre quaisquer direitos que possam incidir sobre o recurso. 

 

Para a descrição de cada elemento Dublin Core, está definido um conjunto de 

dez atributos da norma ISO 11179, sendo que alguns campos são fixos a todos os 

elementos DC: 

 

 Nome: Uma etiqueta atribuída ao elemento. 

 Identificador: Informação única atribuída ao elemento. 

 Versão: Do elemento (Campo Fixo: Versão 1.1). 

 Autoridade de Registro: A entidade autorizada a registrar o elemento 

(Campo Fixo: Dublin Core Metadata Initiative). 

 Língua: A linguagem no qual o elemento é definido. 

 Definição: Afirmação que representa de maneira clara o conceito e a 

natureza do elemento. 

 Obrigação: Indica se o elemento será sempre obrigatório. 

 Tipo de Dados: Indica o tipo de dados que podem ser representados 

no valor do elemento. 

 Máxima Ocorrência: Indica qualquer por repetição de um elemento. 

 Comentário: Uma nota relativa à aplicação do elemento. 

 

O conjunto de elementos de metadados do padrão Dublin Core, versão 1.1, 

segue esta ordem, porém há elementos extras que complementam estes 15 

elementos definidos pelo DC, são os chamados qualifiers. 

Os qualifiers são uma possibilidade de complementar os elementos, caso seja 

necessário, e tem o objetivo principal de estender e qualificar os descritores básicos. 
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A iniciativa DCMI aceita sugestões de melhorias relativas aos padrões, que possam 

servir como qualifiers, estas sugestões são debatidas e caso julgada benéfica, são 

aprovadas. 

Para a representação dos qualifiers, é dada preferência aos vocabulários, 

anotações formais e termos mantidos e estabelecidos pelas agências já conhecidas 

dos usuários. Os implementadores desenvolvem qualifiers adicionais para uso 

dentro de aplicações e domínios específicos. Tais qualifiers podem ser reusados por 

outras comunidades dentro do contexto mais amplo (DUBLIN CORE METADATA 

INITIATIVE, 2008)   

Existem duas classes de qualifiers para o Dublin Core: 

 

 Refinamento do Elemento: um elemento refinado compartilha o 

significado do elemento de uma maneira mais específica e restrita. Se 

não compreender o refinamento do elemento, o usuário deve ignorar o 

qualifier e retornar ao elemento geral. (DUBLIN CORE METADATA 

INITIATIVE, 2008) 

 

 Esquema de Codificação: identificam esquemas que auxiliam na 

interpretação de um elemento. Esses esquemas incluem vocabulários 

controlados e anotações formais ou regras para a representação do 

mesmo. (DUBLIN CORE METADATA INITIATIVE, 2008) 

 

Segue resumidamente alguns qualificadores propostos segundo Grácio 

(2002), no quadro abaixo: 
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Figura 03 - Qualificadores do padrão D.C. (GRÁCIO, 2002, p.69). 

 

Os qualificadores do Dublin Core também possuem atributos, são eles: 

 

 Nome: símbolo único atribuído ao qualificador e utilizado na 

representação em HTML por exemplo. 

 Rótulo: Um rótulo legível dado ao qualificador para leitura humana. 

 Definição: Uma declaração que representa o conceito e a natureza do 

qualificador. 

 Comentário: Informações adicionais associadas ao qualificador (se 

houver). 
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 Veja Também: Um link para mais informações sobre o qualificador (se 

houver).  

 

Segundo Alves (2010), tanto os quinze elementos de descrição como os 

elementos adicionais, elementos de refinamento e esquemas são descritos em uma 

estrutura de codificação simples em forma de pares como as Tags: <nome=atributo 

propriedade=valor>. Por exemplo: <meta name="DC.Title" content="National Library 

of Australia">. 

 

Todos os elementos são opcionais e podem ser repetidos, 

demonstrando a característica de flexibilidade do padrão, 

além disso, o nível de especificidade proporcionado pelos 

elementos de refinamento e pelos esquemas de codificação 

também é opcional. Desta forma, existirá uma diversidade 

de estruturas descritivas com diferentes conjuntos de 

metadados de acordo com a necessidade de cada ambiente 

informacional. Cabe ao indivíduo responsável pela 

representação do recurso decidir qual estrutura descritiva 

adotará. (ALVES, 2010, p.66) 

 

 O padrão Dublin Core, foi originalmente criado para promover os recursos 

informacionais na Web, através da descrição e identificação de dados, se estabelece 

como um grande movimento para organização da informação do ambiente virtual. 

 A semântica estabelecida neste padrão vem sendo desenvolvida pelo DCMI e 

disponibilizando diretrizes para a codificação em diferentes sintaxes, de acordo com 

princípios internacionais. Porém a utilização do Dublin Core se mostra limitada 

quanto à descrição de acervos específicos, por exemplo, a catalogação de 

obras/objetos de arte para a disponibilização em museus digitais. O esquema de 

metadados apresenta uma estrutura simples e genérica, que não compreende todos 

os tipos de recursos informacionais, ou seja, não possui a especificidade necessária 

de um domínio. 

 Desenvolver padrões de metadados eficientes, com base no Dublin Core, 

será a chave para a criação de sistemas interoperáveis dentro da Web, com 
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capacidade para a troca, a pesquisa e a recuperação da informação de forma cada 

vez mais satisfatória. 

 

 

4.3 A Interoperabilidade 

 

 

Para o campo da Ciência da Informação, a principal utilização da função dos 

padrões de metadados, será a de fornecer uma representação padronizada e 

inequívoca dos recursos informacionais, oferecendo formas de acesso ao recurso. 

Sua finalidade será a de realizar buscas, recuperação, intercâmbio de dados e 

interoperabilidade entre sistemas. 

Os resultados obtidos através do uso dos metadados, como o padrão Dublin 

Core, conduzem a uma interoperabilidade entre os padrões existentes e sua 

representação por linguagens, como a linguagem XML, juntamente com a 

arquitetura RDF.  

 

Interoperabilidade: é a capacidade de múltiplos sistemas 

com diferentes hardwares e plataformas de softwares, 

estruturas de dados e interfaces intercambiarem dados com 

a mínima perda de conteúdo e funcionalidade (NISO, 2004, 

p. 02, apud ALVES, 2010, p.55). 

 

Santarem Segundo (2010) cita a necessidade de interoperabilidade dos 

dados, que surgiu juntamente com o crescimento de iniciativas para resolver o 

problema da disseminação da informação, visto que, com a necessidade do 

desenvolvimento de estruturas que permitissem o armazenamento e recuperação da 

informação em repositórios institucionais, cada instituição iniciou o desenvolvimento 

do seu próprio modelo de informações. 

Garantir a interoperabilidade e integração entre os inúmeros sistemas de 

informação é o grande objetivo. Criar repositórios digitais comuns ou compartilhados 

compreende a implantação de soluções que permitam a integração segura e eficaz 
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entre diferentes sistemas. A interoperabilidade pode ser vista como um processo 

através do qual diferentes sistemas, procedimentos e a até mesmo a cultura de uma 

organização sejam aprimorados, permitindo a recuperação e o constante uso da 

informação. A garantia da interoperabilidade implica a reestruturação e remodelação 

dos procedimentos organizacionais, inclusive nas relações com os utilizadores e 

com a manipulação dos dados. Nesse âmbito informacional, uma série de padrões e 

protocolos de comunicação, transferência, codificação e armazenamento da 

informação, tem se desenvolvido como: o Z39.50 o OAI-PMH e o XML. (SANTAREM 

SEGUNDO, 2010) 

O desafio da interoperabilidade é a solução da heterogeneidade semântica, 

pois a interpretação das diversas fontes de dados pode ser ambígua, causando a 

sinonímia (dados de igual conceito semântico, porém com nomes diferentes) e a 

homonímia (dados de diferente conceito semântico, porém com mesmo nome). 

A troca entre os diferentes padrões de metadados se apresenta como uma 

solução para a integração dos dados disponíveis em fontes de informações, 

permitindo estabelecer a interoperabilidade entre essas fontes e os padrões que as 

descrevem. 

Grácio (2002) informa que a correspondência entre os padrões é um dos 

segredos para que o usuário possa buscar as informações desejadas na Web, pois 

é estabelecida uma associação entre esses padrões, o que possibilita a utilização 

em conjunto de vários padrões, permitindo que através de uma única interface de 

busca, o usuário possa pesquisar e acessar as informações desejadas. 

A dificuldade em se estabelecer a interoperabilidade está na variedade entre 

os padrões, que são estruturados de maneira diferente, impossibilitando a relação 

entre seus elementos. 

Segundo Marcondes e Sayão (2001 apud GRÁCIO, 2002), na proposta da 

Biblioteca Digital Brasileira, a questão da interoperabilidade de ser tratada como 

alternativa fundamental para o sucesso de um sistema virtual, pois possibilita a 

consulta de uma única vez a todas as fontes de forma integrada e transparente, com 

rapidez e resultados consolidados. (GRÁCIO, 2002) 

No caso da Biblioteca Digital Brasileira, a interoperabilidade consiste pela 

troca de informações entre as instituições que o utilizam o mesmo padrão de 

metadados, no caso o padrão Dublin Core. 
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O conceito de interoperabilidade é descrito pelo governo do Reino Unido, 

como um intercâmbio coerente de informações e serviços entre sistemas. E que 

deve possibilitar a substituição de qualquer componente ou produto usado nos 

pontos de interligação por outro de especificação similar, sem comprometimento das 

funcionalidades do sistema. Já o governo da Austrália definiu o termo de 

interoperabilidade como uma habilidade de transferir e utilizar informações de 

maneira uniforme e eficiente entre várias organizações e sistemas de informação. 

Para a Organização Internacional de Padronização (ISO)4, é uma habilidade de dois 

ou mais sistemas (computadores, meios de comunicação, redes, software e outros 

componentes de tecnologia da informação) de interagir e de intercambiar dados de 

acordo com um método definido, de forma a obter os resultados esperados. 

A interoperabilidade não deve ser vista somente como uma integração de 

sistemas ou redes, pois ela não referencia unicamente a troca de dados entre 

sistemas, e não é exclusivamente uma definição de tecnologia.  

Este termo é a soma de todos esses fatores, considerando, também, a 

existência de um legado de sistemas, de plataformas de hardware e software 

instaladas. Parte de princípios que tratam da diversidade de componentes, com a 

utilização de produtos diversos de fornecedores distintos. Tem por meta a 

consideração de todos os fatores para que os sistemas possam atuar 

cooperativamente, fixando as normas, as políticas e os padrões necessários para 

consecução desses objetivos. (MESQUITA; BRETAS, 2010) 

Segundo Mesquita e Bretas (2010), para conquistar a interoperabilidade, 

todos os envolvidos neste processo devem estar engajados em um esforço contínuo 

para assegurar que sistemas, processos e culturas de uma organização sejam 

gerenciados e direcionados para maximizar oportunidades de troca e reuso de 

informações. 

 

                                                             
4
  ISO (International Organization for Standartization) 
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5. Instituto Odilla Mestriner
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5. Instituto Odilla Mestriner 

 

 

Para a realização deste trabalho, utilizaremos as imagens das obras 

fornecidas pelo Instituto Odilla Mestriner. Por intermédio das obras de Odilla 

Mestriner, será possível demonstrar o uso do Dublin Core para a catalogação de 

obras de arte, e exemplificar o seu uso em museus e repositórios digitais. 

O Instituto Odilla Mestriner surgiu por desejo da própria artista e esforços de 

sua família (irmãos e sobrinhos), para a continuação de seu legado. O instituto se 

organizou com o intuito de reunir, tratar, catalogar e preservar o acervo das obras 

deixadas pela artista, trabalhando com toda e qualquer informação envolvendo a 

artista. 

A própria Odilla iniciou o trabalho de organização de seu acervo pessoal em 

2008, com a preocupação de deixar registrada a memória de seu trabalho, porém as 

atividades foram interrompidas, devido seu falecimento no ano de 2009. Sua casa se 

tornou a sede do Instituto, situada na cidade de Ribeirão Preto – SP, o espaço 

possui o acervo pessoal da artista e algumas obras expostas, a casa manteve toda a 

configuração original deixada por ela, que inclusive conta com o ateliê de trabalho na 

própria casa. 

O Instituto Odilla Mestriner, segundo PRANDI (2011), faz a mediação de 

diversos documentos que envolvam Odilla Mestriner, podendo ser divididos em: 

 Obras de arte: Pinturas, Desenhos, Gravuras, Litografias, Objetos, 

Estudos e Esboços; 

 Catálogos de exposições, individuais e coletivas em que a artista 

participou; 

 Fotografias pessoais, de exposições, de suas obras, negativos e slides; 

 Biblioteca pessoal de livros de arte, que a citam ou não; 

 Coleção de revista de arte, que a citam ou não; 

 Recortes de jornais, artigos e revistas que a citam durante a sua 

trajetória; 

 Preservação do Livro Tombo. 
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As Obras do acervo do Instituto foram catalogadas utilizando os seguintes 

campos: Número ID (número de catalogação), Código (número de localização da 

obra/número da etiqueta da obra), série, título, ano, dimensão vertical, dimensão 

horizontal, técnica, gênero, localização (dentro do Instituto), proprietário e 

observações. Cada obra foi fotografada e salva em arquivo digital. 

O Instituto Odilla Mestriner conta um software próprio, nomeado “Odilla 

Mestriner”, para a automação de seu acervo, desenvolvido para suprir as 

necessidades internas. O software cadastra as obras, de acordo com a catalogação 

elaborada, possui sistema de busca e recuperação da informação e sistema para a 

geração de relatórios. 

 

 

Figura 04 - Interface do software “Odilla Mestriner”. 

 

O cadastro das obras no software segue o padrão já mencionado, 

estabelecido pelo Instituto Odilla Mestriner, descrevendo os campos necessários e 

salvando uma imagem referente à obra. O cadastro oferece também alguns campos 
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para a descrição de: Referências Visuais; Cores predominantes; Prêmios recebidos 

e Observações. 

 

 

Figura 05 - Cadastro de Obra no Software Odilla Mestriner. 

 

O software foi criado pelo professor doutor Edberto Ferneda, na época 

docente do curso de Ciências da Informação e Documentação, da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo. 

Ele conta com um eficiente sistema de pesquisa das informações 

cadastradas, pois recupera rapidamente em seu banco de dados, as informações 

desejadas. A consulta pode ser feita por até três filtros diferentes, que permitem 

realizar uma busca avançada. 

Prandi (2011) descreve a consulta de obras do software, por filtros de busca 

formados por três campos, da seguinte maneira: 



70 
 

 Campos: insere-se o atributo referente à sua necessidade de 

informação. Possui os seguintes atributos selecionáveis: código, título, 

ano, série, técnica, gênero, local, proprietário, referência visual, cor 

predominante e observações. 

 Comparador: a alegoria que será estabelecida, ou seja, para cada 

valor dado ao campo existe um tipo de comparação específica. 

 Valor: é o campo onde se insere o dado a ser pesquisado, e 

adicionalmente o operador para realizar buscas avançadas. 

 

 

Figura 06 - Consulta de Obras no Software Odilla Mestriner. 

 

Para divulgação, o Instituto Odilla Mestriner conta com um site na internet, 

disponível através do link: <http://www.odillamestriner.com.br>, e mantém um Blog 

com notícias e informações atualizadas sobre a artista, disponível através do link: 

<http://www.odillamestriner.worpress.com>. 

 

 

 

http://www.odillamestriner.com.br/
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O site oficial do Instituto Odilla Mestriner, conta com informações sobre a 

artista; visualização de algumas obras; a cronologia de sua arte; textos escritos por 

Odilla Mestriner; uma agenda cultural sobre eventos que envolva o nome da artista e 

um link de contato com a instituição. 

 

 

Figura 07 - Site do Instituto Odilla Mestriner. 

 

Em sua página inicial, o endereço eletrônico oferece uma ficha de cadastro 

aos interessados em se associar ao Instituto O.M. 
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Figura 08 - Blog Odilla Mestriner. 

 

 

5.1 Odilla Mestriner 

 

 

Nasceu na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo no dia 18 de 

Agosto de 1928. Ainda quando criança contraiu uma doença, que lhe deixou com 

sequelas nos pés e nas mãos, e usou a arte como terapia ocupacional. 
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A arte entrou em sua vida desde muito nova, por influência de seu avô 

artesão Thomaz de Fior de Lis. Foi uma artista autodidata, sempre demonstrando 

grande interesse pelos conhecimentos teóricos da arte. 

Em 1955 começou a frequentar a Escola de Belas Artes de Ribeirão Preto. 

Em 1956 com a chegada do professor de arte, o italiano Domenico Lazzarini, Odilla 

teve a oportunidade de entrar em contato com os principais movimentos de arte 

daquele século. (PRANDRI, 2011, p.21) 

No ano de 1956, Odilla monta seu Ateliê em sua própria casa e realiza sua 

primeira exposição, no Centenário de Ribeirão Preto, evento comemorativo dos 100 

anos da cidade.  Em seu auge, a artista mantinha uma rotina de 12 horas dedicadas 

aos desenhos por dia. 

 

 

Figura 09 - Odilla em seu Ateliê. 
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Em seu currículo como artista, contam participações em diversas exposições 

individuais e coletivas, Bienais, muitos prêmios recebidos e obras adquiridas pelos 

principais museus do país, como o MAM, MAC, Pinacoteca de São Paulo, Museu 

Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, entre outros. Em 2003 ganhou grande 

destaque, ao receber uma premiação da “The Pollock-Krasner Foundation”, sediada 

em Nova York, Estados Unidos. 

No ano de 1987, Jacob Klintowitz, importante crítico de arte, publica seu livro, 

intitulado “Odilla Mestriner”, realizando uma abordagem sobre a produção artística 

de Odilla e realizando uma leitura sobre o estilo e as características usadas por ela. 

Odilla descreveu seu trabalho da seguinte forma: 

“O meu interesse maior sempre foi o desenho e as primeiras exposições 

foram nessa técnica. Mas a medida que introduzi neles a cor, surgiu a necessidade 

de mudar o suporte, sai do papel e passei a usar a tela, o desenho e a pintura se 

fundiram. 

Tudo na arte contemporânea é possível, depende da qualidade. Final da 

década de 1950 e 1960 definem toda a estrutura da minha obra. Considero início 

quando defino uma individualidade de linguagem. Ela surge de forma subjetiva e 

intuitiva. A lógica interna que estrutura meu trabalho é: estrutura geométrica; 

composição simétrica; formas planas / bidimensionais; a repetição obsessiva dos 

elementos. 

Cidades imaginárias é a primeira grande temática. São cidades visionárias - 

cenográficas repetidas, sem uma linha de horizonte, com uma visão de todos os 

ângulos.  

Posso dizer que meu aprendizado se deu durante os 14 anos na minha 

participação nas Bienais. Durante esse período fui acrescentando algumas novas 

técnicas, colagem com diversos materiais: papelão, fotos, recortes de jornais, 

palavras desenhadas. Durante todos esses anos de 50 e 60 minha temática esteve 

ligada a minha vivencia, da visão exterior me volto para a visão interior, a casa e 

tudo que habita nela, gatos, pássaros e o próprio homem. Sai da casa para a 

procissão, o circo, os jogos e a fusão do Homem - Casa. 

Na década de 1970 me volto para a série equilibristas. Nessa fase as 

composições se tornam mais corajosas e audaciosas. Os painéis montados ganham 
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uma dimensão mais espacial. Aqui as composições apresentam uma ambiguidade: 

a visão aérea e a visão frontal, o visto e o oculto”. (MESTRINER, 2005) 

No ano de 2004, Odilla assume o posto de presidente da Associação de 

Amigos do Museu de Arte de Ribeirão Preto (AAMARP), cargo que exerceu durante 

um ano. 

O desenho foi a sua maior característica e a temática predominante foi o 

figurativo abstracionado. Manteve-se ativa até 2008. No dia 10 de Fevereiro de 

2009, faleceu por motivos de saúde, aos 80 anos. 

 

 

Figura 10 - Odilla Mestriner (*18/08/1928 +10/02/2009). 
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6. Adaptação da catalogação original 

para o padrão Dublin Core 
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6. Adaptação da catalogação original 

para o padrão Dublin Core 

 

 

Proponho por meio deste trabalho uma adaptação da catalogação de obras 

de arte, para o padrão Dublin Core. O uso dos metadados para a classificação de 

obras/objetos de arte, definidos por um padrão reconhecido internacionalmente, 

possibilitará a interoperabilidade das informações que são geradas pelo meio digital. 

Este modelo será indicado principalmente para o uso em museus digitais e 

repositórios digitais, facilitando o fluxo dos dados produzidos. Este sistema abrirá 

caminhos para a criação de redes cooperativas, favorecendo a busca, pesquisa, 

troca e a recuperação de informação especializada. 

Inicialmente recomendo a descrição dos seguintes campos para a 

catalogação das obras/objetos de arte: 

 

 Nome do artista. 

 Idioma utilizado pelo artista. 

 Título da obra. 

 Referência Visual da obra. 

 Série da obra. 

 Ano de criação da obra. 

 Dimensão da obra. 

 Gênero da obra. 

 Técnica da obra. 

 Proprietário da obra. 

 Prêmios recebidos pela obra. 

 

Em conjunto com a descrição destes dados, será necessário carregar um 

arquivo com a imagem correspondente da obra. 
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 Os campos do padrão Dublin Core utilizados para a adaptação da 

catalogação de obras de arte, seguem a seguinte ordem: 

 

   dc. contributor. author    Descrição do nome do artista 

   dc.language.iso    Descrição do idioma do artista 

   dc.title    Descrição do título da obra. 

   dc.subject    Descrição da referência visual da obra. 

   dc. relation.ispartofseries    Descrição da série da obra. 

   dc. date.created    Descrição do ano de criação da obra. 

   dc.format    Descrição das dimensões da obra. 

   dc.type    Descrição do gênero da obra. 

   dc.subject.classification    Descrição da técnica da obra. 

   dc.rights.holder    Descrição do proprietário da obra. 

   dc. relation    Descrição dos prêmios recebidos pela obra. 

 

A catalogação proposta foi baseada nos campos catalográficos utilizados pelo 

Instituto Odilla Mestriner, para descrição dos dados de suas obras. O modelo criado 

pelo Instituto O.M. foi desenvolvido após pesquisas de catalogações realizadas por 

museus e institutos do Brasil e elaborado de modo a suprir o registro de todas as 

informações relevantes, fornecidas pelas obras. Conforme mencionado no capitulo 

5, o Instituto Odilla Mestriner possui um software que descreve estes campos de 

informação, gerenciando os dados no meio digital, automatizando os recursos de 

busca, pesquisa e recuperação. Porém estas informações são restritas, e não 

apresentam um sistema interoperável, reduzindo o seu uso para apenas um local e 

poucos usuários, pois não há a possibilidade de troca de informação com o meio 

externo (mundo virtual). 

A necessidade de se adaptar antigos modelos de catalogação a novos 

padrões de metadados, se deve a solução de problemas como o acesso a 
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informação por parte de instituições e usuários, otimizando os processos de 

manipulação da informação desejada. 

A descrição dos campos da catalogação deve ser precisa e seguir 

corretamente o padrão proposto, pois quanto mais informações estiverem 

disponíveis em determinado objeto, maior será a probabilidade de sucesso na 

recuperação destes dados. 

Para a exemplificação deste modelo de catalogação proposto, foi criado um 

ambiente virtual na plataforma DSpace, onde foram catalogadas todas as obras 

pertencentes do Instituto Odilla Mestriner. O repositório será exclusivo para a 

catalogação de obras da artista plástica Odilla Mestriner, e respeitará os padrões de 

classificação definidos neste trabalho. 

 

 

6.1 A Catalogação das obras de Odilla Mestriner. 

 

 

A catalogação das obras da artista Odilla Mestriner, foi realizada em um 

ambiente virtual criado para a utilização do padrão Dublin Core, de descrição dos 

metadados. 

O repositório foi desenvolvido por meio da plataforma DSpace, que é 

compatível com a proposta de catalogação das obras de arte, o sistema inicial de 

catalogação era básico e definido para os principais campos do D.C., porém de 

acordo com a necessidade de descrição das obras/objetos, foi preciso alterar a 

estrutura da interface de catalogação. O endereço eletrônico destinado ao depósito 

das informações relativas à catalogação está situado em um servidor localizado na 

Universidade de São Paulo do campus de Ribeirão Preto, e é mantido e monitorado 

pelo professor doutor José Eduardo Santarem Segundo, docente do curso de 

Ciências da Informação e Documentação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto. 
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Figura 11 - Página inicial do site. 

 

Para atingir o resultado esperado, foi necessário desenvolver os campos 

desejados para a catalogação, em conformidade com os elementos disponíveis pelo 

padrão Dublin Core. Devido a possibilidade de interação com os códigos do site, 

oferecidos pela plataforma DSpace, foi possível alterar os campos pré-

estabelecidos, bem como traduzir suas ferramentas para a língua portuguesa. 

A alteração e criação dos novos campos para a descrição das obras de arte 

foram realizadas através da linguagem XML (Extensible Markup Language) e após 

sua finalização os códigos foram substituídos no servidor, ficando disponível pra o 

inicio da catalogação no ambiente virtual. 

O código completo, redigido para a criação dos campos da catalogação na 

plataforma DSpace, estará disponível no Apêndice deste trabalho. Segue alguns 

trechos do trabalho realizado de criação dos códigos XML, para a disponibilização 

dos campos da catalogação proposta: 
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Figura 12 - Códigos XML da primeira página de catalogação. 

 

 

Figura 13 - Visualização do usuário para o código XML da primeira página de catalogação. 

 

O código apresentado na Figura 12, se refere a primeira página de 

catalogação das obras de Odilla Mestriner. Na primeira página foram definidos os 

campos de descrição do autor e do idioma.  O campo nomeado autor, cujo elemento 

Dublin Core correspondente é o dc.contributor.author, apresenta a função “required”, 

o que impossibilita ao usuário deixá-lo em branco. O campo do idioma, cujo 

elemento correspondente é dc.language.iso, também apresenta a função “required”, 

porém para este campo será obrigatória a seleção pelo usuário de uma língua, 

disponível em uma caixa selecionável, apresentando as seguintes opções: 

Português do Brasil; Inglês; Espanhol; Francês e Italiano. 
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Figura 14 - Códigos XML para a caixa de seleção de idioma. 

 

A segunda página do site para catalogação das obras de arte, conta com a 

criação de mais dez campos de descrição das obras entre eles o campo do Gênero 

da obra: 

 

 

Figura 15 - Códigos XML do campo Gênero. 
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O campo Gênero apresenta uma caixa de seleção onde é possível escolher 

entre uma ou mais das opções disponíveis, entre elas: Pintura; Desenho; Litografia; 

Objeto; Estudos; Esboços; Calendário; Painel e Não identificado. A seleção de pelo 

menos uma destas opções é obrigatória. 

 

 

Figura 16 - Códigos XML das opções do campo Gênero. 

 

Para a padronização da catalogação das obras, foi criado um manual 

explicativo de como preencher cada campo de descrição das obras/objetos de arte, 

no repositório digital.  
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6.2 Manual para Catalogação. 

 

 

Primeiramente trabalharemos com dois campos fixos nesta catalogação, 

usando os campos Dublin Core (DC.), em uma página inicial. Estes campos serão 

fixos, pois todas as obras cadastradas deverão conter obrigatoriamente a mesma 

informação nestes dois campos: 

 

Campo: Autor 

Identificador: dc. contributor. Author 

O campo Autor será sempre preenchido com o nome do autor das 

obras. No caso Odilla Mestriner. 

Ex: Mestriner, Odilla 

 

Campo: Idioma 

Identificador: dc.language.iso 

O campo Idioma será fixo assim como o Autor, pois esta catalogação 

fará uso apenas da língua portuguesa para a descrição dos campos. 

Ex: Português do Brasil (pt – BR) 
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Figura 17 - Primeira página da catalogação. 

 

O próxima passo será em uma nova página, o usuário fará a descrição das 

informações necessárias para a catalogação das Obras de Odilla Mestriner, 

utilizando os campos do Dublin Core de forma adaptada ao ambiente DSpace. Estes 

campos precisarão da inserção de dados a cada obra cadastrada. Os campos serão 

divididos por: 

 

 Título 

 Referência Visual 

 Série 

 Ano 

 Dimensão  (Vertical x Horizontal) 

 Gênero 

 Técnica 

 Proprietário 

 Prêmios 

 Observação 
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1 - Campo: Título 

Identificador: dc.title 

O campo Título será usado para a descrição do nome da obra, 

utilizando apenas o nome dado pela própria artista. Para as obras que não 

apresentarem nome, ou não for de conhecimento do usuário, será utilizada a 

descrição “Sem Título”. 

Ex: Ligações Amorosas VII 

 

2 - Campo: Referência Visual 

Identificador: dc.subject 

O campo Referência Visual será obrigatório para as obras que não 

apresentarem título. Este campo também será dedicado como uma forma de 

indexação da obra, descrevendo os atributos em destaque visualmente. 

Ex: Espantalhos, Coração. 

 

3 - Campo: Série 

Identificador: dc. relation.ispartofseries 

O Campo Série será exclusivo para a inserção do nome da série da 

obra caso esta possua. Várias obras podem pertencer à mesma série. 

Quando não houver a informação sobre a série da obra, o campo ficará em 

branco. 

Ex: Relações Amorosas 

 

4 - Campo: Ano 

Identificador: dc. date.created 

O Campo Ano será preenchido com o ano de criação da Obra. Apenas 

o ano será descrito neste campo, descartando o mês e o dia. O campo deverá 
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ser preenchido em formato numérico com quatro dígitos. Quando o ano não 

for identificado, será necessário usar “Ano Desconhecido”. 

Ex: 1980 

 

 

Figura 18 - Segunda página da catalogação (parte 1). 

 

5 - Campo: Dimensão  

Identificador: dc.format 

O campo Dimensão será utilizado para informar a dimensão vertical e a 

dimensão horizontal da obra. Será utilizada unicamente a descrição em 
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centímetros. Deve-se indicar obrigatoriamente em primeiro lugar a dimensão 

vertical e posteriormente à dimensão horizontal. Deve-se usar o a letra “X” 

para separar as dimensões. Quando não for possível descrever a dimensão, 

será necessário informar na descrição “Dimensão Desconhecida”. 

Ex:  120 cm X 60 cm. 

 

6 - Campo: Gênero 

Identificador: dc.type 

O Campo Gênero será utilizado para selecionar em qual gênero a obra 

foi feita. Será possível selecionar uma destas opções: 

 Pintura 

 Desenho 

 Litografia 

 Objeto 

 Estudos 

 Esboços 

 Calendário 

 Painel 

 Não identificado 

Ex: Pintura 

Será possível selecionar mais de uma opção, utilizando o botão “CTRL”, para 

as obras que apresentarem dois ou mais gêneros. Para as obras onde não for 

possível identificar o gênero, será necessário selecionar a ultima opção, o item “Não 

Identificado”. 

 

7 - Campo: Técnica 

Identificador: dc.subject.classification 

No campo Técnica será descrito a técnica utilizada para a criação da 

Obra. Quando não houver informações sobre a técnica da obra, deve-se 

informar no campo abaixo “Técnica não Identificada”. 
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Ex: Nanquim 

Ex 2: Acrílica sobre Tela 

 

8 - Campo: Proprietário 

Identificador: dc.rights.holder 

O campo Proprietário será preenchido com o nome do proprietário da 

Obra. Inicialmente o projeto utilizará apenas as obras do Instituto Odilla 

Mestriner. 

Ex: Instituto Odilla Mestriner 
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Figura 19 - Segunda página da catalogação (parte 2). 

 

 

9 - Campo: Prêmios 

Identificador: dc. relation 

O campo Prêmios será preenchido com as informações sobre os 

prêmios recebidos para a obra relacionada. Deverá se inserir primeiramente o 

nome do Prêmio, seguido de informações adicionais (quando possível), como 

a cidade/Estado, o ano do prêmio, o nome do evento onde a obra foi 

premiada e o nome da instituição que ofereceu o prêmio a artista. 
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 Ex: Pequena Medalha de Prata – Santos - SP, 1962. Salão Oficial de Belas 

Artes. 

  

10 - Campo: Observações 

Identificador: dc. description 

O campo Observações será um espaço reservado para descrição de 

qualquer informação que seja relevante para obra e que ainda não foi inserido 

em nenhum dos campos anteriores. 

Ex: Restaurado em 2009. 

 

 

Figura 20 - Segunda página da catalogação (parte 3). 
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Informações adicionais 

 

As informações adicionais serão geradas automaticamente pelo próprio 

ambiente DSpace, estes dados obedecerão os seguintes padrões Dublin Core: 

 

Campo: Disponível 

Identificador: dc.date.available 

Data em que o registro ficou disponível no sistema do DSpace. 

 

Campo: Criado em 

Identificador: dc.date.issued 

Data em que o registro foi criado no sistema do DSpace. 

 

Campo: Identificador 

Identificador: dc.identifier.uri 

Endereço eletrônico de armazenamento. 

 

Campo: Acessível 

Identificador: dc.date.accessioned 

Data em que o registro ficou acessível no sistema do DSpace. 

 

Campo: Descrição 

Identificador: dc.description.provenance 

Informações sobre o registro efetuado como: o usuário que o efetuou, 

dia e hora da submissão e o nome e tamanho da imagem depositada. 
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Após a descrição de todos os campos conforme mencionado no manual, será 

necessário carregar um arquivo que contenha a imagem da obra/objeto. Este 

arquivo ficará salvo no site e disponível para visualização. Nesta página haverá um 

campo para a descrição do arquivo carregado, este campo deverá se preenchido 

com o nome da obra, conforme descrito no campo Título da catalogação, caso a 

obra não possua título, deverá ser utilizada a informação descrita no campo 

Referência Visual. 

 

 

 

Figura 21 - Página para upload da imagem da obra. 

 

Finalizado o processo de catalogação e carregamento da imagem da obra, 

uma nova página solicitará a revisão das informações submetidas. Em caso de erro 

em qualquer item mencionado acima, será possível corrigi-lo antes de prosseguir 

com o encerramento da catalogação da obra. 

O ultimo passo será o de conceder a “Licença de Distribuição” para as 

informações cadastradas, selecionando o campo “Eu concedo a licença”. Esta 

licença será necessária para permitir que o DSpace reproduza, traduza e distribua 

as submissões amplamente em todo o seu sistema, após aceitar a licença, será 

possível finalizar o processo clicando em “Submissão Completa”. 
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Também será possível criar mecanismos de filtragem das informações 

depositadas, caso o repositório esteja aberto para a inserção de dados por parte dos 

usuários em geral. A submissão é enviada para um processo de revisão e caso 

aprovada pelo grupo moderador, ficará disponível na coleção. 

 

 

 

6.3 Acervo Virtual das Obras. 

 

 

O acesso ao acervo das obras catalogadas do Instituto Odilla Mestriner está 

disponível temporariamente através do endereço eletrônico 

http://143.107.136.14:8080/om/. O site será de livre acesso, oferecendo a 

possibilidade de consulta a todas as obras disponíveis, acesso aos dados técnicos e 

download da imagem da obra, além de incluir mecanismos de busca e pesquisa. 

O primeiro passo para o acesso ao repositório das obras de Odilla Mestriner, 

será o de selecionar a comunidade criada com o seu nome. Já na primeira página 

da comunidade, será possível visualizar as obras por quatro identificadores, são 

eles: Data; Autor; Título e Assunto. 

 

 

Figura 22 - Busca no acervo. 

http://143.107.136.14:8080/om/
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Outra opção de pesquisa será através de uma ferramenta de busca, onde 

será possível inserir trechos de textos, nomes ou palavras-chaves para recuperar a 

informação desejada.  

 

 

 

Figura 23 - Recuperação da informação no acervo. 

 

Caso necessário, o site oferece a opção de busca avançada, com opções de 

tipo de busca por: Autor; Título; Palavra-Chave; Resumo; Séries; Tipo; Patrocinador; 

Identificador e Idioma/Língua. A busca pode ser refinada por operadores booleanos 

como a opção AND (e), OR (ou) e NOT (não). 
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Figura 24 - Busca Avançada. 

 

A organização do acervo virtual foi elaborada a partir do ano de criação das 

obras de arte. Cada ano de criação das obras/objetos de arte da artista compreende 

uma coleção dentro do repositório digital. Por exemplo, a coleção de 1956, se refere 

ao espaço reservado dentro da comunidade de Odilla Mestriner, para a catalogação 

e deposito das imagens referentes às obras criadas neste ano pela artista. 
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Figura 25 - Coleções. 

 

Dentro de cada coleção, a primeira informação visualizada pelo usuário, serão 

as submissões mais recentes, para a visualização de todo o conteúdo de uma 

coleção, será necessário selecionar um tipo de apresentação. Entre as opções de 

visualização disponíveis será possível escolher entre a apresentação da obra por: 

Data; Autor; Título e Assunto. 
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Figura 26 - Visualização de uma coleção por título da obra. 

 

Quando selecionada a visualização de um item, as informações visíveis no 

primeiro instante serão: O Título da obra; Nome do autor da obra; Endereço URI e 

Data de submissão da obra. Serão apresentadas também as informações sobre a 

imagem da obra como: Nome; Tamanho; Formato e Descrição. A opção 

“Visualizar/Abrir” abrirá a imagem da obra. A última descrição do arquivo será a qual 

coleção ele pertence. 
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Figura 27 - Seleção de uma obra. 

. 

 

Para visualizar o registro completo da obra, com todas as informações 

utilizadas para a sua catalogação, será necessário acessar a opção “Apresentar o 

registro completo”. A partir deste link, um novo campo de informações será aberto, 

disponibilizando ao usuário a descrição completa da obra. 
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Figura 28 - Apresentação da Catalogação de uma Obra. 

 

O site também oferece a opção de cadastro. O cadastro de novos usuários 

será realizado por meio da inscrição de um e-mail, os usuários que possuírem 

contas cadastradas, receberão mensagens eletrônicas sobre novos itens inseridos 

nas coleções. Também será possível oferecer a opção aos usuários cadastrados de 

contribuição ao acervo do museu digital, onde as obras serão cadastradas e 

catalogadas pelos próprios usuários. As informações inseridas passarão por um 

moderador que avaliará se a obra catalogada pelo usuário atende aos requisitos 

necessários e se deverá entrar ou não no acervo digital. 
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Figura 29 - Cadastro de novos usuários. 

 

O site será uma proposta ao conceito de museu digital e servirá como um 

exemplo ao uso do padrão D.C. para a catalogação de obras de arte. Este ambiente 

terá livre acesso ao público, será disponível a qualquer pessoa com conexão a 

internet. Este projeto dependerá da interatividade da rede para que sua divulgação 

seja possível e o nome da autora Odilla Mestriner e suas obras de arte sejam 

compartilhados através de todo o mundo, por meio das possibilidades de 

interoperabilidade apresentados nesta pesquisa, para a troca de informação. 
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7. Considerações Finais 
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7. Considerações Finais 

 

 

 A elaboração desta pesquisa se desenvolveu pela necessidade de um modelo 

sólido para a catalogação de obras e objetos de arte, para o meio virtual. A 

finalização deste trabalho traz às áreas de conhecimento, principalmente a Ciência 

da Informação, uma alternativa a tradicional atividade de catalogar. 

 A proposta levantada neste trabalho sugere a adaptação dos elementos de 

metadados do já reconhecido (nacional e internacionalmente) padrão Dublin Core, 

para a descrição dos campos de classificação de uma obra ou objeto de caráter 

artístico. 

 Deve-se fazer uma abordagem interdisciplinar entre diversas áreas do 

conhecimento, ligando-se a saberes da Ciência da Computação e da Ciência da 

Informação e suas diversas ramificações, para fazer o tratamento ideal da 

informação no ambiente digital. O profissional ligado a estas áreas, e que esteja 

inserido no atual contexto informacional, deve entender as reais necessidades do 

tratamento da informação em um espaço tão dinâmico e instável, como a internet, 

para oferecer soluções de organização e acesso aos dados desejados. 

 Fica como fruto da iniciativa desta pesquisa, um ambiente virtual montado e 

preparado, que disponibiliza o acesso a todos as obras pertencentes ao Instituto 

Odilla Mestriner, apresentando ao público, grandes obras de arte de uma artista 

reconhecida nacionalmente, como Odilla Mestriner. Este ambiente será utilizado 

como exemplo da adaptação do padrão Dublin Core aos campos da catalogação de 

obras de arte, demonstrando todos os passos necessários para a correspondência 

de descrição das informações destas obras e objetos com os elementos pré-

definidos pelo D.C. 

 Para a disponibilização do acervo em formato virtual, foi necessário adquirir 

conhecimentos nos já conceituados repositórios digitais, muito utilizados por 

instituições de ensino. Este estudo teve a preocupação de se entender e seguir os 

princípios de softwares livres e arquivos abertos, oferecendo assim uma gama bem 

maior de interatividade e criação destes arquivos aos seus usuários. 
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 Compartilho o resultado bem sucedido para a criação de um acervo digital, no 

ambiente virtual DSpace, que oferece serviço gratuito para a alocação de um 

repositório digital, sem taxas de licença de uso e é fiel ao protocolo OAI – PMH, 

oferecendo ao seu administrados um produto muito maleável às suas necessidades. 

Devido a esta configuração, qualquer usuário ou organização que se interessar pelo 

uso das informações disponibilizadas, poderá se beneficiar através de processos de 

interoperabilidade dos dados. 

 A organização da informação da Web em campos bem definidos e 

padronizados tem como objetivo aprimorar os atuais mecanismos de pesquisa, troca 

e recuperação das informações almejadas. 

 Utilizo e indico o termo de museu digital para o tratamento de acervos 

disponibilizados em ambientes digitais, por exemplo: o ambiente apresentado neste 

trabalho, pois a elaboração da catalogação aqui proposta, conta com muitos 

aspectos da museologia e o espaço conta com muitas características já levantadas 

por vários autores anteriormente, em estudos sobre o conceito de museu digital. 

 Como legado deste trabalho, fica disponível aos interessados o manual sobre 

como realizar a catalogação das obras de arte em um ambiente virtual, mais 

especificamente a catalogação de obras de Odilla Mestriner no ambiente virtual 

criado para este fim. O manual é explicativo, ele apresenta o passo a passo para a 

disponibilização de informações referentes a obras e objetos de arte na rede. 

Também é apresentado o processo de criação dos campos de catalogação 

utilizando a linguagem XML, em conformidade com os elementos disponíveis pelo 

Dublin Core. 

 Concluindo os passos desta pesquisa, demonstro a necessidade das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC´s) aliadas às características do atual 

mundo virtual, de velocidade e interatividade, para o sucesso da proposta de 

adaptação a catalogação das obras de arte. Incitando a interoperabilidade na 

internet entre diferentes sistemas de informação, para um gerenciamento cada vez 

mais veloz e confiável destes ambientes informacionais. 

 Faço uso dos já populares benefícios do fluxo de informação em rede, para o 

compartilhamento destes conhecimentos entre potenciais interessados, auxiliando 

no processo de implantação desta nova modalidade de catalogação, adaptada em 

conformidade com o padrão Dublin Core. 
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 Conto como continuação e futuro deste trabalho, a disponibilização do acervo 

para o acesso público. Incluindo futuramente a possibilidade de contribuição de 

colecionadores externos, a compartilhar as informações de suas obras neste acervo 

virtual e utilizar o manual aqui disponível, para cada um ter a possibilidade de 

catalogar suas próprias obras e objetos de arte. As informações serão verificadas 

através de processos de moderação, para avaliação do material enviado ao acervo. 

 Caso o processo de catalogação de obras comece a ser realizado em 

conformidade com o padrão apresentado, será verificada uma potencial melhora das 

possibilidades de trabalho com estas informações, seja entre usuários, seja entre 

instituições, configurando um novo cenário de deslocamento dos dados, primando 

pela integridade e objetividade da informação. 
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 Códigos em linguagem XML desenvolvidos durante a realização do trabalho 

de conclusão de curso: O uso do padrão do Dublin Core para a catalogação de 

obras de arte: uma proposta para repositórios e museus digitais. Para a criação dos 

campos de catalogação no ambiente virtual destino as obras de Odilla Mestriner, na 

plataforma DSpace. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!DOCTYPE input-forms SYSTEM "input-forms.dtd"> 

 

<input-forms> 

 

 <!-- The form-map maps collection handles to forms. DSpace does not       --> 

 <!-- require that a collection's name be unique, even within a community .--> 

 <!-- DSpace does however insure that each collection's handle is unique.  --> 

 <!-- Form-map provides the means to associate a unique collection name    --> 

 <!-- with a form. The form-map also provides the special handle "default" --> 

 <!-- (which is never a collection), here mapped to "traditional". Any     --> 

 <!-- collection which does not appear in this map will be associated with --> 

 <!-- the mapping for handle "default".                                    --> 

 

 <form-map> 

 <name-map collection-handle="default" form-name="traditional" /> 

 </form-map> 
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 <!-- The form-definitions map lays out the detailed definition of all the --> 

 <!-- submission forms.Each separate form set has a unique name as an      --> 

 <!-- attribute. This name matches one of the names in the form-map. One   --> 

 <!-- named form set has the name "traditional"; as this name suggests,    --> 

 <!-- it is the old style and is also the default, which gets used when    --> 

 <!-- the specified collection has no correspondingly named form set.      --> 

 <!--                                                                      --> 

 <!-- Each form set contains an ordered set of pages; each page defines    --> 

 <!-- one submission metadata entry screen. Each page has an ordered list  --> 

 <!-- of field definitions, Each field definition corresponds to one       --> 

 <!-- metatdata entry (a so-called row), which has a DC element name, a    --> 

 <!-- displayed label, a text string prompt which is called a hint , and   --> 

 <!-- an input-type. Each field also may hold optional elements: DC        --> 

 <!-- qualifier name, a repeatable flag, and a text string whose presence  --> 

 <!-- serves as a 'this field is required' flag.                           --> 

 

 <form-definitions> 

  

 <form name="traditional"> 

 <page number="1"> 

 <field> 

 <dc-schema>dc</dc-schema> 

 <dc-element>contributor</dc-element> 

 <dc-qualifier>author</dc-qualifier> 

 <repeatable>false</repeatable> 

 <label>Autor</label> 
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<input-type>name</input-type> 

<hint>O campo Autor será sempre preenchido com o nome do autor das obras. No 

caso Odilla Mestriner.</hint> 

<required>Ex: Mestriner, Odilla</required> 

</field> 

     

<field> 

<dc-schema>dc</dc-schema> 

<dc-element>language</dc-element> 

<dc-qualifier>iso</dc-qualifier> 

<repeatable>false</repeatable> 

<label>Idioma</label> 

<input-type value-pairs-name="common_iso_languages">dropdown</input-type> 

<hint>O campo idioma será fixo assim como o Autor, pois a catalogação fará uso 

apenas da língua portuguesa para a descrição dos campos.</hint> 

         <required>Ex: Português do Brasil (pt – BR)</required> 

         </field> 

         </page> 

        

         <page number="2"> 

         <field> 

         <dc-schema>dc</dc-schema> 

         <dc-element>title</dc-element> 

         <dc-qualifier></dc-qualifier> 

         <repeatable>false</repeatable> 

         <label>Título</label> 

         <input-type>onebox</input-type> 
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<hint>O campo Título será usado para a descrição do nome da obra, utilizando 

apenas o nome dado pela própria artista. Para as obras que não apresentarem 

nome, ou não for de conhecimento do usuário, será utilizada a descrição “Sem 

Título”.</hint> 

<required>Ex: Ligações Amorosas VII</required> 

</field> 

<field> 

<dc-schema>dc</dc-schema> 

<dc-element>subject</dc-element> 

<dc-qualifier></dc-qualifier> 

<repeatable>false</repeatable> 

<label>Referência Visual</label> 

<input-type>onebox</input-type> 

 <hint>O campo Referência Visual será obrigatório para as obras que não 

apresentarem título. Este campo também será dedicado como uma forma de 

indexação da obra, descrevendo os atributos em destaque visualmente.</hint> 

<required></required> 

</field> 

         

<field> 

<dc-schema>dc</dc-schema> 

<dc-element>relation</dc-element> 

<dc-qualifier>ispartofseries</dc-qualifier> 

<repeatable>false</repeatable> 

<label>Série</label> 

<input-type>onebox</input-type> 

<hint>O Campo Série será exclusivo para a inserção do nome da série da obra caso 

esta possua. Várias obras podem pertencer à mesma série. Quando não houver a 

informação sobre a série da obra, o campo ficará em branco. Ex: Relações 

Amorosas</hint> 
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<required></required> 

</field>    

<field> 

<dc-schema>dc</dc-schema> 

<dc-element>date</dc-element> 

<dc-qualifier>created</dc-qualifier> 

<repeatable>false</repeatable> 

<label>Ano</label> 

<input-type>onebox</input-type> 

<hint>O Campo Ano será preenchido com o ano de criação da Obra. Apenas o ano 

será descrito neste campo, descartando o mês e o dia. O campo deverá ser 

preenchido em formato numérico com quatro dígitos. Quando o ano não for 

identificado, será necessário usar “Ano Desconhecido”.</hint> 

<required>Ex: 1980</required> 

</field>     

<field> 

<dc-schema>dc</dc-schema> 

<dc-element>format</dc-element> 

<dc-qualifier></dc-qualifier> 

<repeatable>false</repeatable> 

<label>Dimensão</label> 

<input-type>onebox</input-type> 

<hint>O campo dimensão será utilizado para informar a dimensão vertical e a 

dimensão horizontal da obra. Será utilizada unicamente a descrição em centímetros. 

Deve-se indicar obrigatoriamente em primeiro lugar a dimensão vertical e 

posteriormente à dimensão horizontal. Deve-se usar o a letra “X” para separar as 

dimensões. Quando não for possível descrever a dimensão, será necessário 

informar na descrição “Dimensão Desconhecida". Ex:  120 cm X 60 cm.</hint> 

<required>Ex:  120 cm X 60 cm.</required> 

</field>       
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<field> 

<dc-schema>dc</dc-schema> 

<dc-element>type</dc-element> 

<dc-qualifier></dc-qualifier> 

<repeatable>true</repeatable> 

<label>Gênero</label> 

<input-type value-pairs-name="common_types">dropdown</input-type> 

<hint> O Campo Gênero será utilizado para selecionar em qual gênero a obra foi 

feita. Será possível selecionar mais de uma opção, utilizando o botão “CTRL”, para 

as obras que apresentarem dois ou mais gêneros. Para as obras onde não for 

possível identificar o gênero, será necessário selecionar a ultima opção, o item “Não 

Identificado”.É possível selecionar uma destas opções:</hint> 

<required>Ex: Pintura</required> 

</field>    

<field> 

<dc-schema>dc</dc-schema> 

<dc-element>subject</dc-element> 

<dc-qualifier>classification</dc-qualifier> 

<repeatable>false</repeatable> 

<label>Técnica</label> 

<input-type>onebox</input-type> 

<hint> No campo Técnica será descrito a técnica utilizada para a criação da Obra. 

Quando não houver informações sobre a técnica da obra, deve-se informar no 

campo abaixo “Técnica não Identificada”.</hint> 

<required>Ex: Nanquim</required> 

</field>     

<field> 

<dc-schema>dc</dc-schema> 

<dc-element>rights</dc-element> 
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<dc-qualifier>holder</dc-qualifier> 

<repeatable>false</repeatable> 

<label>Proprietário</label> 

<input-type>onebox</input-type> 

<hint>O campo Proprietário será preenchido com o nome do proprietário da Obra. 

Inicialmente o projeto utilizará apenas as obras do Instituto Odilla Mestriner.</hint> 

<required>Ex: Instituto Odilla Mestriner</required> 

</field>     

<field> 

<dc-schema>dc</dc-schema> 

<dc-element>relation</dc-element> 

<dc-qualifier></dc-qualifier> 

<repeatable>false</repeatable> 

<label>Prêmios</label> 

<input-type>textarea</input-type> 

<hint>O campo Prêmios será preenchido com as informações sobre os prêmios 

recebidos para a obra relacionada. Deverá se inserir primeiramente o nome do 

Prêmio, seguido de informações adicionais (quando possível), como a cidade/Estado 

, o ano do prêmio, o nome do evento onde a obra foi premiada e o nome da 

instituição que ofereceu o prêmio a artista. Ex: Pequena Medalha de Prata – Santos 

- SP, 1962. Salão Oficial de Belas Artes.</hint> 

<required></required> 

</field> 

     

<field> 

<dc-schema>dc</dc-schema> 

<dc-element>description</dc-element> 

<dc-qualifier></dc-qualifier> 

<repeatable>false</repeatable> 
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<label>Observações</label> 

<input-type>textarea</input-type> 

<hint>O campo Observações será um espaço reservado para descrição de qualquer 

informação que seja relevante para obra e que ainda não foi inserido em nenhum 

dos campos anteriores. Ex: Restaurado em XXXX.</hint> 

<required></required> 

</field> 

</page> 

</form> 

   

</form-definitions> 

 

<!-- form-value-pairs populate dropdown and qualdrop-value lists.          --> 

<!-- The form-value-pairs element holds child elements named 'value-pairs' --> 

<!-- A 'value-pairs' element has a value-pairs-name and a dc-term          --> 

<!-- attribute. The dc-term attribute specifies which to which Dublin Core --> 

<!-- Term this set of value-pairs applies.                                 --> 

<!--     Current dc-terms are: identifier-pairs, type-pairs, and           --> 

<!--     language_iso-pairs. The name attribute matches a name             --> 

<!--     in the form-map, above.                                           --> 

<!-- A value-pair contains one 'pair' for each value displayed in the list --> 

<!-- Each pair contains a 'displayed-value' element and a 'stored-value'   --> 

<!-- element. A UI list displays the displayed-values, but the program     --> 

<!-- stores the associated stored-values in the database.                  --> 

    

<form-value-pairs> 

<value-pairs value-pairs-name="common_types" dc-term="type"> 
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<pair> 

<displayed-value>Pintura</displayed-value> 

<stored-value>Pintura</stored-value> 

</pair> 

        

 <pair> 

<displayed-value>Desenho</displayed-value> 

<stored-value>Desenho</stored-value> 

</pair> 

     

<pair> 

<displayed-value>Litografia</displayed-value> 

<stored-value>Litografia</stored-value> 

</pair> 

     

<pair> 

<displayed-value>Objeto</displayed-value> 

<stored-value>Objeto</stored-value> 

</pair> 

   

<pair> 

<displayed-value>Estudos</displayed-value> 

<stored-value>Estudos</stored-value> 

</pair> 

   

<pair> 

<displayed-value>Esboços</displayed-value> 
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<stored-value>Esboços</stored-value> 

</pair> 

   

<pair> 

<displayed-value>Calendário</displayed-value> 

<stored-value>Calendario</stored-value> 

</pair> 

    

<pair> 

<displayed-value>Painel</displayed-value> 

<stored-value>Painel</stored-value> 

</pair> 

         

<pair> 

<displayed-value>Não Identificado</displayed-value> 

<stored-value>Não Identificado</stored-value> 

</pair>    

</value-pairs> 

      

<!-- default language order: (from dspace 1.2.1) 

"pt_BR","en_US", "en", "es", "de", "fr", "it", "ja", "zh", "other", "" 

--> 

<value-pairs value-pairs-name="common_iso_languages" dc-term="language_iso"> 

         

<pair> 

<displayed-value>Português do Brasil</displayed-value> 

<stored-value>pt-br</stored-value> 
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</pair> 

 

<pair> 

<displayed-value>Inglês</displayed-value> 

<stored-value>en</stored-value> 

</pair> 

 

<pair> 

<displayed-value>Espanhol</displayed-value> 

<stored-value>es</stored-value> 

</pair> 

  

<pair> 

<displayed-value>Francês</displayed-value> 

<stored-value>fr</stored-value> 

</pair> 

   

<pair> 

<displayed-value>Italiano</displayed-value> 

<stored-value>it</stored-value> 

</pair> 

   

</value-pairs> 

</form-value-pairs>  

</input-forms> 


