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Resumo: A Revista da Academia Mineira de Letras foi lançada em 1922 e é parte 
importante da história da literatura mineira. O objetivo é disponibilizar em ambiente 
digital as publicações de dezembro de 1922 até 2018. Será utilizado o plugin Tainacan 
na base do Wordpress para criar o ambiente digital. Para cada objeto digital foram 
atribuídos metadados descritivos, para representar as obras e também criar pontos 
de acesso para facilitar a busca do usuário. Considera-se que a curadoria digital da 
revista permite a democratização e o acesso a fontes de informações estando de 
acordo com os indicadores da Agenda 2030. 
  
Palavras-chave: Disseminação da informação. Curadoria Digital. Preservação digital 
do Acervo. Academia Mineira de Letras. Agenda 2030. 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo curadoria, conforme apontam Siebra, Borba e Miranda (2016), está 

relacionado a salvaguarda e preservação de itens, envolvendo ações de seleção, 

tratamento e preservação de acervos de instituições de informação como arquivos, 

bibliotecas e museus. Já a curadoria digital consiste em ações de gestão de 

informações e na preservação de recursos digitais envolvendo atividades de 

arquitetura da informação, digitalização, tratamento e descrição de dados, para que 

os objetos digitais estejam disponíveis para uso e acesso no presente e no futuro, ao 

longo do seu ciclo de existência (SIEBRA; BORBA; MIRANDA, 2016). 

         A partir disso, buscou-se trabalhar a proposta de curadoria digital da Revista 

da Academia Mineira de Letras com a proximidade dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da Agenda 2030, pelo indicador 16.10 que propõe: “assegurar o 

acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade 
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com a legislação nacional e os acordos internacionais” (ONU, 2016, n.p.). Mediante 

isso, aprofundou-se no indicador 16.10.2 que diz sobre o “número de países que 

adotam e implementam garantias constitucionais, estatutárias e/ou políticas para 

acesso público à informação” (ONU, 2016, n.p.), criando assim um serviço de 

democratização da informação em acesso aberto, seguro e gratuito. 

A Academia Mineira de Letras (2021, n. p.) foi fundada em 1909, na cidade de 

Juiz de Fora em Minas Gerais, por um grupo de doze intelectuais mineiros ligados à 

literatura e cultura, que tinham como objetivos “o culto, a defesa e a sustentação da 

pureza da língua e a produção intelectual na sua plenitude e variedade”. Conta com 

40 acadêmicos que ocupam as cadeiras por meio de processo eleitoral. Sua sede 

está situada em Belo Horizonte, no Palacete Borges da Costa e conta com o edifício 

anexo, o Auditório Vivaldi Moreira (AML, 2021). 

Esse trabalho visa ampliar o conhecimento do conteúdo produzido na Revista 

da Academia Mineira de Letras (RAML) que é publicada desde 1922 e comunicar a 

importância de se utilizar ferramentas digitais para promover e ampliar o acesso 

democrático às fontes de informação como a revista. “A quase centenária revista abriu 

espaço para a contribuição expressiva da intelectualidade mineira, tornando-se 

referência obrigatória entre publicações congêneres” (AML, 2021, n. p.). 

A instituição já demonstrava interesse em estar presente no ambiente digital, 

conforme consta em seu Plano Anual de 2016 a 2019, ao apresentar objetivos 

relacionados ao acervo voltados para o ambiente digital: “perpetuar e difundir o acervo 

literário por meio da disponibilização do acervo em ambiente digital e de projetos 

expositivos específicos” (AML, 2016, 2017, 2018, 2019, n. p.). Conforme aponta 

Gobira, Corrêa e Almeida (2019), não houve divulgação sobre a execução do projeto 

dos objetivos apresentados no plano de 2016, e como verificado pelas autoras, 

também não há dados sobre os anos subsequentes.  

No entanto, cumpre destacar que a AML passou por um processo de 

reestruturação a partir de 2016, dando início à inventariação de aproximadamente 

mais de 30 mil livros, além de oito mil documentos avulsos. Diante desse cenário e 
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em consonância com a situação do acervo, os objetivos se adaptaram à realidade da 

instituição que considerou: 

  

a ampliação do conhecimento sobre seu conteúdo, mediante 
produção de diagnóstico detalhado de avaliação e classificação das 
obras, para, simultaneamente, incluir obras e documentos nos bancos 
de dados disponíveis no meio ou, em casos específicos, proceder à 
digitalização dos materiais (AML, 2020, n. p.).  

  

Já no Plano Anual de 2021, a AML (2021, n. p.) busca ampliar ações de 

organização, tratamento e recuperação do acervo bibliográfico para “permitir seu 

efetivo uso acadêmico, científico e cultural” e também possui “a missão de dar 

consecução ao esforço de recuperação do acervo bibliográfico para disponibilizá-lo à 

sociedade mineira e brasileira”. 

Após realizar análises com relação a atuação da AML e a política de acesso 

ao seu acervo, Gobira, Corrêa e Almeida (2019), sugeriram em seu estudo que seja 

criado um espaço virtual para permitir e ampliar o acesso ao acervo de forma plena. 

Considera-se oportuno e justificável aplicar as práticas acadêmicas para colaborar 

com a missão da AML no tratamento, organização, estruturação, desenvolvimento de 

ambiente e disponibilização em meio digital da RAML, que faz parte de seu importante 

acervo. Destarte, aliam-se às atividades acadêmicas com as atividades práticas, por 

meio da execução do projeto de curadoria digital, em que seus resultados poderão 

gerar benefícios para a sociedade, de acordo com a ODS 11.4 que tem como 

indicador “fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e 

natural do mundo” (ONU, 2016, n. p.). 

Sendo assim, o objetivo geral é disponibilizar em ambiente digital as 

digitalizações das versões impressas da RAML publicadas de dezembro de 1922 até 

2018, somando-se 77 edições. Os objetivos específicos são: organizar e tratar a 

coleção da RAML para o meio digital; criar o ambiente digital; desenvolver medidas 

de preservação digital da revista; e tornar a revista acessível em meio digital, visando 

divulgar o acervo da Academia Mineira de Letras. 
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Como procedimento metodológico, é adotada uma abordagem de pesquisa 

exploratória e descritiva, e com finalidade de aplicação e intervenção (GONÇALVES, 

2005). No desenvolvimento do projeto de curadoria está previsto a definição de: 

classificação da coleção (organização da informação em ambiente digital); elementos 

pertinentes a arquitetura da informação (escolhas dos elementos de composição da 

interface); metadados básico e complementares (metadados); licença de direito 

autoral (aspectos legais); fluxo de submissão, guarda e preservação; política de 

preservação; segurança da Informação; escolha do software; requisitos de instalação 

e manutenção e ambiente de gestão da coleção. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

  O acervo está passando por um processo de digitalização em formato Joint 

Photographic Experts Group (JPEG) e Tagged Image File Format (TIFF). Destas 

digitalizações, 21 foram realizadas pela Hemeroteca Histórica da Biblioteca Pública 

do Estado de Minas Gerais (BPEMG) e o restante está sendo digitalizado pela própria 

AML. 

Assim, pretende-se trabalhar com as digitalizações tratando as partes 

completas da revista, indexando os artigos para facilitar a busca. Os formatos 

digitalizados em JPEG e TIFF, serão convertidos para Portable Document Format for 

Archiving (PDF/A), por apresentar características de acesso à informação a longo 

prazo (MARTINS, 2012). 

 A conversão dos dados significa mudar o formato do arquivo (CONARQ, 

2015). Ela visa a preservação digital que é o “conjunto de ações gerenciais e técnicas 

exigidas para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade dos suportes, 

garantindo acesso e interpretação dos documentos digitais pelo tempo que for 

necessário” (CONARQ, 2015, p. 7). 

Em se tratando dos padrões de descrição de metadados será utilizado o Dublin 

Core, que “se destaca pela Simplicidade, Interoperabilidade Semântica, Consenso 
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Internacional, Extensibilidade e Modularidade de Metadados na Web.” (BENACCHIO; 

VAZ, 2008, p. 36). Os metadados são definidos como “dados que descrevem dados”. 

[...] Eles disponibilizam, descrevem, localizam e auxiliam na compreensão dos dados, 

transformando-os em conhecimento (BENACCHIO; VAZ, 2008, p. 36). Eles também 

auxiliam na catalogação descritiva, na manutenção de dados, na recuperação da 

informação com qualidade, na organização do conteúdo da coleção. Os metadados 

utilizados serão: título do arquivo, autor, assunto, ano, número, data da publicação, 

instituição, licenciamento, cobertura, formato, tipo, idioma, páginas e link de acesso. 

A disponibilização da curadoria digital da RAML se encontrará em acesso 

aberto, digital e online, ainda que esteja protegida sob os direitos morais de 

paternidade, que reconhece os autores das obras e integridade, que impede 

modificações ou alterações que prejudiquem a obra e a honra e o uso comercial da 

revista, sendo adotado o licenciamento Creative Commons BY-NC. 

O ambiente digital será desenvolvido na plataforma Wordpress, utilizando-se o 

plugin Tainacan. O Tainacan objetiva facilitar as atividades de organizar, documentar, 

disseminar e expor objetos digitais baseado em princípios acessíveis de curadoria 

digital (WORDPRESS, 2021). Ele possui várias funcionalidades como busca 

facetada, metadados e filtros, interoperabilidade, controle de taxonomias e várias 

outras. A escolha pelo Wordpress se deve ao fato de que a AML o utiliza em seu site 

oficial, e posteriormente, o desenvolvimento da coleção poderá ser implantado 

efetivamente na instituição. 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da curadoria digital voltada para a Revista da Academia de 

Letras colabora para o cumprimento dos objetivos da Academia Mineira de Letras 

(AML) expressados no Plano Anual de 2021 (AML, 2021), com relação ao tratamento, 

recuperação e difusão do acervo e sua disponibilização para a sociedade, indo de 

acordo com os indicadores dos ODS. 
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Cabe destacar que o projeto ainda será aplicado e está em processo de 

desenvolvimento. As revistas estão sendo digitalizadas e os itens sendo convertidos 

para o arquivo em formato PDF/A visando a preservação digital do acervo. O 

ambiente virtual está em planejamento para ser incorporado futuramente no site da 

AML. 

Por fim, considera-se que há a necessidade de existirem mais políticas 

públicas eficientes e incentivo orçamentário efetivo, para que existam recursos 

humanos e financeiros, além de condições técnicas para implantar e realizar 

manutenções em projetos deste âmbito, visando promover o acesso público às 

informações. 
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