
Implementação da norma SPECTRUM em Museus

(180 min)

Objetivos: Dar a conhecer a norma SPECTRUM aos profissionais de museus mostrando, ao

mesmo tempo, as possibilidades de implementação de uma norma de gestão de acervos que é

referência  a  nível  internacional  através  da  sua  adaptação  e  localização  ao  contexto  legal

específico de Brasil e Portugal. Será dada maior ênfase às questões presentes na norma que

podem colaborar diretamente com a produção/organização de informações sobre os acervos

que colaboram diretamente sua difusão em ambiente web.

Descrição: A norma SPECTRUM, nascida no contexto legal e profissional do Reino Unido, é

hoje  a  principal  referência  internacional  para  a  gestão  e  documentação  de  coleções  em

instituições culturais, em particular os museus. No contexto Brasileiro e Português a norma

foi traduzida e publicada, na versão 4.0, com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado de

São  Paulo  estando  disponível  para  consulta,  através  de  um  registo  prévio,  no  endereço

www.spectrum-pt.org.  No  total  existem  543  licenças  (individuais  ou  de  organização)  da

versão portuguesa da norma em ambos os territórios, sendo que o maior número (343) está

registado no território brasileiro.

Atualmente a norma é composta por um total de 21 procedimentos que refletem a atividade

dos museus face às suas coleções. Desde a entrada dos objetos, à gestão das movimentações e

localizações, passando pela catalogação até chegar à baixa, entre outros processos comumente

usados, encontramos, na SPECTRUM, uma descrição exaustiva do que são consideradas as

melhores práticas para a atuação das equipas dos museus em cada caso. No entanto, como

pretende ser uma norma adotada por um grande número de museus, é possível escalonar a sua

aplicação de acordo com a dimensão e objetivos de cada museu.

Na oficina percorreremos um pouco da história da norma, perceber como a podemos aplicar

em  diversos  casos  e  discutir  com  os  presentes  o  seu  futuro  olhando  para  a  versão  5.0

recentemente  publicada  pela  Collections  Trust.  A oficina  será  dividida  em  duas  partes

misturadas ao longo da sessão. Uma parte, mais teórica, que é ocupada com apresentação da

norma  e  do  contexto  da  sua  aplicação  e  uma  outra,  mais  prática,  onde  procuraremos

demonstrar, por meio de exercício de consultas orientadas a sites institucionais com catálogos

online e plataformas colaborativas como Wikipédia e Wikimedia Commons, como aplicar os

procedimentos  SPECTRUM  a  diferentes  realidades.  Como  dito  anteriormente,  será  dada
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ênfase  aos  aspectos  técnicos  dos  procedimentos  da  norma  SPECTRUM  que  colaboram

diretamente na preparação dos dados e imagens para divulgação de acervos em ambiente web.

Público-alvo: Profissionais de museus, Gestores de Acervo, Documentalistas.

Aconselha-se a todos os participantes a consulta prévia da norma (versão 4.0) disponível em

www.spectrum-pt.org  e  recomenda-se  que  todos  os  participantes  tragam  seus  tablets  ou

notebooks. 

Instrutor(es): Alexandre Matos e Juliana Monteiro

Alexandre  Matos  -  Doutor  em  Museologia  pela  Universidade  do  Porto.  É,  actualmente,

director  do  Departamento  de  Investigação  e  Formação  da  Sistemas  do  Futuro,  Lda.  e

Professor Afiliado no Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de

Letras da Universidade do Porto. É investigador do Centro de Investigação Transdisciplinar

Cultura Espaço e Memória (CITCEM - www.citcem.org). É membro da direção do Comité

Internacional para a Documentação (CIDOC-ICOM).

Juliana Monteiro – Museóloga pela Universidade Federal da Bahia e Mestra em Ciência da

Informação pela Universidade de São Paulo. É, atualmente, consultora da Sistemas do Futuro,

Lda.  e  professora  do curso técnico de Museologia  da Escola Técnica Estadual  Parque da

Juventude, em São Paulo. É coordenadora de projetos GLAM no Grupo Wiki Educação Brasil

(www.wikibrasil.org). É membro do Comitê Internacional para Desenvolvimento de Coleções

(COMCOL-ICOM).

E-mails: alexandre@sistemasfuturo.pt e julianamonteiro@sistemasfuturo.com 

Referências: 

www.spectrum-pt.org e www.collectionstrust.org.uk 

Norma SPECTRUM (versão em português) – http://www.spectrum-pt.org 

Glossário  da  norma  SPECTRUM  (versão  em  português)  -  https://issuu.com/sisem-

sp/docs/glossario-norma-spectrum_p4 

Guias técnicos SPECTRUM PT – Portugal - http://spectrum-pt.org/2017/04/guias-tecnicos/

SPECTRUM Resources (versão 4.0 - UK) - http://collectionstrust.org.uk/draft/spectrum-4/ 
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