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Apresentação

Este é um relatório sumarizado e visual das atividades relati-

vas à Iniciativa Wikipédia do Novo Museu do Ipiranga. Executada ao longo de oito meses durante o ano de 2020, a iniciativa
foi organizada pelo Wiki Movimento Brasil e o Museu Paulista
da Universidade de São Paulo, em parceria com a Fundação
Banco do Brasil e realização pela Universidade de São Paulo e
pela Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo.
A Iniciativa Wikipédia do Novo Museu do Ipiranga veio a se
tornar um caso de sucesso global, tanto em relação aos produtos
que foram desenvolvidos quanto às tecnologias implementadas
em seu processo. Com isso, o Museu Paulista tornou-se um líder
num movimento internacional ao qual se unem museus, bibliotecas e arquivos de vários países, especialmente na Europa e na
América do Norte.

Abaixo, cartazes de três maratonas de edição promovidas ao longo desta iniciativa.
Maratona de edição na Wikipédia

Os indígenas no museu
17/04 - 10h às 16h

Maratona de edição na Wikipédia

Lutas pela
Independência
do Brasil
29/05 - 10h às 16h

Créditos: Ederporto - Wikimedia Commons/CC-BY-SA 4.0

3

Difusão nos projetos Wikimedia

Créditos: Colombo&Francesconi/José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista - Wikimedia Commons/CC-BY-SA 4.0
Cartão-postal produzido pelo estúdio fotográfico "Colombo & Francesconi". Um exemplo das mais de 25
mil imagens carregadas do acervo do museu.

O primeiro objetivo desta iniciativa en-

volveu a disponibilização das imagens relacionadas ao acervo do museu. Foram
carregados 2.958 arquivos no Wikimedia
Commons, o repositório que alimenta a
Wikipédia e outros projetos. Até agosto de
2020, mais de 25 mil imagens haviam sido
carregadas. Além dos arquivos em si,
foram adicionados mais de 6 mil metadados estruturados referentes às imagens e
outros itens do acervo. Um metadado estruturado, neste caso, é uma informação
relativa aos dados do acervo do próprio
museu, e sua estruturação permite que
essas informações sejam acessadas e processadas de modo rápido e eficiente também
pelos computadores.
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A melhoria de verbetes na Wiki-

pédia foi realizada a partir de eventos como o “Wikiconcurso Novo
Museu do Ipiranga” e maratonas
temáticas de edição. Foram contabilizadas 862 pessoas inscritas no
concurso e 208 pessoas nas 8 maratonas realizadas, o que resultou
mais de 2.500 edições de aprimoramento de verbetes.
Dado o contexto de pandemia, as
maratonas foram adaptadas para o
formato on-line e contaram com o
apoio do Goethe-Institut São Paulo,
do Instituto Hercule Florence e do
Sesc Ipiranga.

Treinamentos técnicos

O segundo objetivo lidou com o de-

safio da criação de uma infraestrutura para a difusão digital colaborativa do acervo do Museu Paulista
da Universidade de São Paulo.

Para a criação dessa infraestrutura, foram realizados três treinamentos técnicos. O primeiro deles
atuou na transferência de referências bibliográficas dos Anais do
Museu Paulista para o Wikidata, o
projeto Wikimedia que é um banco
de dados e metadados estruturados.
O treinamento permitiu que referências relativas ao acervo do
museu pudessem ser acessadas e
processadas de modo ágil também
pelos computadores.

O segundo treinamento, por sua vez,
abordou o potencial educacional das plataformas digitais, em especial dos projetos
Wikimedia, inseridos no contexto de pesquisa, ensino e extensão do museu. O treinamento teve como resultado o desenvolvimento de um plano de aula para os projetos baseado no acervo do próprio Museu
Paulista.
O terceiro treinamento apresentou a possibilidade de estabelecer a localização de diversos elementos presentes em fotografias
do acervo do museu. Para tanto, foi utilizada uma técnica chamada “posicionamento
digital relativo”, que permitiu identificar e
localizar, por exemplo, a posição de prédios
e elementos arquitetônicos da cidade de
São Paulo em fotografias do acervo.

Exemplo de fotografia presente na "Coleção Werner Haberkorn" que recebeu
informações adicionais em seus metadados sobre o "posicionamento digital
relativo".

Companhia
Paulista de
Seguros

Edifício Matarazzo

Edifício Banco
do Brasil
Edifício
Martinelli

Palacetes
Prates
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Altino
Arantes
Edifício
Moreira
Sampaio

Viaduto do Chá

Créditos: Werner Haberkorn/Fotolabor/Museu Paulista da USP - Wikimedia Commons/Domínio Público
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Estratégia de difusão digital

O terceiro objetivo foi o desenvolvimento de um

guia para o processo estratégico de difusão digital
do Museu Paulista da Universidade de São Paulo.

A implementação de ações voltadas à difusão
digital permite que as coleções e atividades do
Museu Paulista sejam integradas ao ecossistema digital em uma lógica de convergência, tal
como ilustrado no diagrama abaixo. Com isso, o
museu deve atingir públicos mais diversificados,
fomentar parcerias alinhadas aos seus valores e
cumprir sua missão institucional de forma ampla.

O documento levanta perguntas
estratégicas sobre infraestrutura,
organização institucional, conteúdo
e comunidade que podem levar a
discussões e processos internos.
Ele reflete ainda os aspectos únicos da missão, da marca, da história, dos públicos e das coleções do
Museu Paulista, associando-os à visão da reabertura de 2022, no contexto do Bicentenário da Independência do Brasil.

Museu Paulista

Wikidata

Wikipédia

Instituição

Wikimedia
Commons

Outros
Bancos
de Dados

Bibliotecas

Outros
Agregadores
de Conteúdo
Google

Arquivos

Visualização esquematizada de um modelo de difusão centrado na instituição (à esquerda) em oposição
a um modelo de convergência digital centrado nos itens do acervo (à direita).
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Ferramentas e recursos tecnológicos

O desenvolvimento de ferramentas e

recursos tecnológicos que visam facilitar a difusão colaborativa do Museu
Paulista da Universidade de São Paulo
foi o foco do quarto objetivo da iniciativa.
Nesse contexto, foram desenvolvidos dois
aplicativos que tornam lúdicos os processos de edição e aprimoramento dos
dados e metadados relacionados ao acervo
do museu. Ambos operam com base na
atuação colaborativa dos participantes.
Foi criada também uma ferramenta que
permite a elaboração colaborativa e automatizada de um livro. Para tanto,
foram tomadas como base informações
relacionadas às fotografias de autoria

de Guilherme Gaensly, um dos fotógrafos presentes no acervo do Museu Paulista. Para a coleção fotográfica de Werner Haberkorn, por sua vez, foi criada
outra ferramenta, que possibilitou estabelecer o já referido “posicionamento digital relativo”, tema do terceiro treinamento técnico oferecido nesta iniciativa.
Acerca do mapeamento digital colaborativo, ele se iniciou com o aprimoramento dos mapas das áreas adjacentes
ao Museu do Ipiranga. Durante a segunda fase do mapeamento, foi criado
um modelo em três dimensões do prédio
do museu, além do mapeamento interno
das salas, que receberam a localização
das obras principais.

Abaixo, a representação em três dimensões do prédio do Museu do Ipiranga e de parte do Parque da Independência.

Créditos: F4 Map/contribuidores do OpenStreetMap
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A parceria entre o Wiki Movimento Brasil e o Museu Paulista,

O Wiki Movimento Brasil é uma associação criada em 2013 e

que atua em projetos voltados à educação, bem como à produção
e difusão do conhecimento livre. A associação conta com uma
equipe profissional e é o único grupo reconhecido oficialmente
pela Fundação Wikimedia no Brasil. A associação está sob a
razão social Grupo de Usuários Wikimedia no Brasil (CNPJ:
29.801.908/0001-86).

Organização

Parceria

Realização

Texto sob a licença

wmnobrasil

wmnobrasil.org

Créditos: Guilherme Gaensly/José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista da USP - Wikimedia Commons/Domínio Público

em seu contexto mais amplo, iniciou-se no ano de 2017. Dentre
seus objetivos estão o fomento de uma cultura de conhecimento
livre colaborativo e o desenvolvimento de mecanismos e processos para intensificar a qualidade da inserção do Museu Paulista
da Universidade de São Paulo na ecologia da internet aberta, em
especial nos projetos Wikimedia.

