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1. Introducao
O presente relatório tem por objetivo descrever a estratégia de formação presencial e à
distância utilizada pela equipe da UFG (Universidade Federal de Goiás) para apoiar os usuários do
software Tainacan, a ferramenta de apoio ao desenvolvimento de repositórios digitais desenvolvida
no âmbito deste projeto, além de apresentar os materiais que foram produzidos para a
implementação dessa estratégia de formação.
O relatório está dividido em 2 seções, sendo a seção 2 onde apresentamos uma descrição
detalhada da estratégia de formação e na seção 3 onde apresentamos os materiais produzidos, bem
como onde esses materiais podem ser encontrados para acesso público aos conteúdos do projeto.

2. Estrategia de formacao
Um dos objetivos a serem desenvolvidos pela estratégia de formação do projeto Tainacan é
trabalhar a cultura de rede, sobretudo no que consiste a experimentação desta cultura enquanto
prática, modo de fazer e de se relacionar. Para além das inúmeras questões tecnológicas e políticas
envolvidas em um experimento desse porte, considerando sua abrangência nacional, nossa ideia é
experimentar o uso de um espaço de simples acesso, permitindo o diálogo em um formato de fazer
rede que já seria comum a maioria dos usuários-participantes do projeto. Nosso trabalho, portanto,
consiste em dar um contorno mínimo para esse espaço, garantindo que ele fosse legítimo e,
sobretudo, de manifestação espontânea como uma política de relacionamento e de conversação.
Desse modo, entendemos que criar e disponibilizar os conteúdos de formação do projeto em
espaços de mídias sociais já amplamente utilizadas pelo público de Internet no Brasil era dar
visibilidade ao projeto como sendo reconhecidamente um espaço importante de interação e,
sobretudo, de produção do próprio conteúdo.
Vale ressaltar aqui, afirmando explicitamente, quais foram os elementos em que nos
baseamos para a produção dessa estratégia e que apóiam, de modo fundamental, o tipo de trabalho
que realizamos quando lidamos com processos de ativação de redes e produção de coletivos na
interface entre espaços presenciais e virtuais:
1. apropriacao de tecnologia: utilizar tecnologias que já sejam de conhecimento das
pessoas, para que elas não tenham necessidade de criar uma nova senha e usuário em
mais um espaço. Dessa forma, aproveitamos o conhecimento de uso dessa
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ferramenta já desenvolvido ao longo de outros processos, sendo muitos deles de
cunho pessoal, facilitando a chegada e manutenção da interação nesse espaço. Em
geral, recursos simples de tecnologia são mais do que suficientes para promover uma
interação potente entre grupos que desejam se articular como rede. A tecnologia em
si e a multiplicidade de seus recursos deveria, em nossa concepção, crescer em
complexidade apenas sob demanda concreta de seus usuários, ou seja, quando de
fato eles sentem que há algo que impede um tipo de interação que desejam e aí sim
começam a encontrar formas de complementar esse tipo de uso em seu espaço de
relacionamento.
2. contexto de mediacao: entendemos a mediação como um trabalho meio, ou seja,
como uma função na produção de redes que tem por objetivo apoiar a interação e dar
contorno a ela, sobretudo quando necessário e não como exigência metodológica.
Por contorno entendemos o apoio ao uso do ambiente e seus recursos tecnológicos, o
apoio no encontro das pessoas e temas de relevância que possam produzir bons
encontros, o acolhimento desse participante ao espaço, mostrando suas
funcionalidades, suas possibilidades de interação e os modos de relacionamento até
então em funcionamento. A mediação varia sistematicamente conforme o contexto,
podendo ser mais ou menos atuante em cada caso. Dessa maneira, faz parte de nossa
estratégia de formação dialogar com diferentes públicos em eventos, oficinas ligadas
a projetos que tenham por objetivo trabalhar o tema da digitalização, facilitando a
convergência de energia no uso e exploração de novas tecnologias, como o
Tainancan. Além disso, aproveitamos o sentido desejante desse público, que já
possui o desejo de se apropriar e utilizar tecnologias que lhes apoiem a implementar
suas estratégias de construção de acervos digitais.
3. sustentacao de abertura: a abertura de um espaço é um desafio de dimensões
políticas fundamental para a ativação de um espaço de rede onde o objetivo principal
seja o empoderamento pessoal e coletivo de seus participantes. Abrir o espaço
significa acolher o que vem, mas não sem antes estabelecer seus objetivos,
finalidades e propósitos e, em muitos casos, criando mecanismos de participação que
permitam explicitar a um usuário que esse espaço não é adequado para o tipo de
interação que está buscando. Gerir essa abertura é um desafio também institucional,
dado que se sustenta na diluição de uma função que determina o que é relevante,
permitindo a multiplicidade e a diversidade de temas, conteúdos e discussões de
relevância se manifestarem e produzirem seu próprio caminho de adesão em relação
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aos seus participantes.
4. producao de relevancia: temos uma aposta que processos de ativação de rede
tendem a apontar para aquilo que é relevante e caro a coletivos de pessoas que
procuram se organizar através de tais processos. A relevância é temática e
processual, mostrando não apenas os temas de discussão, problemas e questões que
merecem ali espaço para serem trabalhadas, mas também modos de atuar e se
relacionar que apontam para modos de produzir esse coletivo que lhe é
característico. Entender esses modos e a partir deles produzir formas de intervenção
nesse coletivo é um jeito de atuar que parte do que é relevante para a construção de
novas pautas e a problematização do próprio trabalho.
5. producao do comum: por fim, entendemos que ações como essa tem por objetivo
produzir comum e que essa produção gera efeitos que precisam ser considerados com
cuidado e atenção nos processos de ativação de redes. Produzir comum é produzir
conteúdo em comum, construindo a partir dos inúmeros processos de interação
aquilo que diz de um tipo de pertencimento e de relevância que é comum as pessoas
envolvidas nessa produção. Produzir comum é produzir afeto, acolhimento e
sustentar um espaço de pertencimento que permite o circular de imaginários de
múltiplas ordens, apoiando um espaço onde esses imaginários sejam também
reconhecidos como parte do trabalho e, sobretudo, como um jeito de trabalhar onde a
minha forma de ser e a minha subjetividade possuem relevância.
Levando isso em consideração, apresentamos cinco pontos que acreditamos terem maior
potencial de investimento para a política de formação para incentivar o desenvolvimento de acervos
digitais pela Coordenação Geral de Cultura Digital do Ministério da Cultura. Ressaltamos que esses
pontos poderiam ser desenvolvidos numa ampla articulação entre parceiros do ministério
envolvidos na concepção e operacionalização dessa política.
1. A rede como conceito operatório-metodológico na gestao da política: apoio

matricial na gestao. Operar em rede é algo que envolve diversos componentes na
construção de uma estratégia integrada onde a rede possa efetivamente se tornar um espaço
de produção e gestão coletiva de uma política pública. Integrar uma visão de comunicação,
tanto no nível técnico quanto no nível social de relação, de gestão do trabalho, de níveis de
compartilhamento e transparência na gestão da informação quanto em dimensões que afetam
a produção de conteúdo, de encontros presenciais e tomada de decisão. Entendemos que a
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rede poderia, gradativamente, ser pensada como um conceito operatório-metodológico para
o desenvolvimento de novas formas de apoio técnico de gestores, consultores e técnicos do
Ministério aos parceiros envolvidos no projeto. Por novas formas de apoio técnico,
entendemos a produção de estratégias de apoio matricial, envolvendo e gerindo outros tipos
de relação entre atores do projeto. Essas estratégias podem se manifestar em novas ofertas
de apoio, considerando formas de conexão com as instituições e pessoas interessadas,
formas de dar luz a essa produção, novos meios de engajamento de atores e, sobretudo,
novos modos de produção coletiva desses atores em torno dos objetivos centrais do projeto.
Entendemos que esse é um trabalho que envolve a incorporação da rede como estratégia
pelo MinC, se tornando não uma nova área que seria responsável técnica pela “rede” como
estratégia, mas produzindo um novo espaço que se proponha a articular redes, tanto dentro
quanto fora do ministério e realizar em ato e modo de atuação as novas possibilidades de
gestão e produção do trabalho técnico.
2. Plano de deliberacao em rede. Entendemos que as redes sociais mais potentes são
aquelas que ativam o poder constituinte de coletivos, ou seja, redes que se configuram em
torno da possibilidade desses coletivos tomarem decisões, encaminharem possibilidades de
produção do trabalho que de fato tenham campo para serem implementadas e se tornem,
portanto, estratégias que se efetivam no poder concreto de realização. Desse modo,
entendemos que uma possibilidade de próximos passos seria a produção de um estudo e a
experimentação de novos campos de deliberação que poderiam ser abertos e sustentados
pelo ministério na relação com os parceiros e no seu apoio técnico. Esse campo de
deliberação teria por objetivo se efetivar como um espaço de construção de elementos da
política por seus atores, demonstrando em seu grau de abertura a capacidade de engajamento
e envolvimento desses atores. O plano poderia propor elementos gradativos de abertura e
experimentos de análise que permitissem entender as diferentes dinâmicas de apropriação
em jogo, facilitando construir não apenas uma estratégia de deliberação, mas diferentes
possibilidades a serem experimentadas ao longo do tempo.
3. Politica de curadoria de conteudos. A cartografia de redes permite identificar uma
grande quantidade de conteúdos de relevância para a política nacional de acervos digitais.
Entendemos que promover uma ação de curadoria nesses conteúdos, buscando identificar
diferentes níveis de relevância e pertinência, para difusão em larga escala permite induzir
boas práticas e dar relevância ao que é produzido pelos atores envolvidos no projeto. Além
disso, entendemos que a política de curadoria poderia não envolver apenas técnicos do
ministério na escolha de conteúdos de relevância, mas também envolver os participantes das
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redes digitais promovidas e articuladas, promovendo mecanismos de votação e ampla
participação.
4. Politica de producao de conteudos. Por fim, entendemos que os diversos dispositivos
de relacionamento que aqui sugerimos permitem que a produção de conteúdos para
formação pelo ministério possa também ser influenciada por diferentes olhares e outros
modos de produção que não apenas aquele que envolve especialistas temáticos. Entender
que as pessoas podem produzir conteúdo que, mesmo que tecnicamente inferior, podem ser
mais relevantes e tocar em aspectos fundamentais no campo da produção de sentido é um
modo de dar relevância a um meio de produção que valoriza a inteligência coletiva como
estratégia central de produção de afetos, logo de indução e disseminação de práticas.
5. Mapeamento de potencial de rede. Mapear e cartografar redes é um processo que visa
identificar o potencial de articulação e produção de conteúdo já existentes e ativado pelos
atores que já se apropriam desses espaços como meio de produção e divulgação do trabalho
que já realizam. Ao longo da preparação do desenvolvimento do projeto Tainancan temos
nos deparado com importantes evidências nas redes sociais (Youtube, Google, Flickr,
Facebook, Twitter) que apontam para um potencial considerável de organização em rede e
produção de conteúdo em torno do política nacional de acervos digitais. A possibilidade de
cartografar esse conteúdo abre novas possibilidades de relacionamento a serem consideradas
pelo ministério:
• identificar pessoas, grupos e instituições que tenham produção relevante e que merecem
ser compartilhadas em outros níveis de divulgação, utilizando-se dessa forma, a indução
de práticas e modos de trabalho que potencializam o projeto;
• identificar formas de registro de ações que apontam para inovações técnicas, tanto no
registro quanto no modo de execução, que podem ser elementos fundamentais de
inovação da própria política;
• identificar temas e campos de conhecimento que permitam a produção de novas
estratégias de agrupamento de pessoas, seja na forma de encontros presenciais, seja na
forma da mediação de grupos de diálogo e conversação à distância em torno de
conteúdos qualificados;
• identificar territórios e áreas de produção que possam estar correlacionadas com modos
de gestão e supervisão que favorecem a produção em níveis ainda não conhecidos pelo
projeto, permitindo trazer a tona modos de gerir e de se relacionar que ampliem o
potencial de afetar e ser afetado do projeto.
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Entendemos que esses mapas podem ser obtidos e construídos a partir de perguntas e
filtros que façam sentido para a estratégia de rede como um todo, mostrando diferentes
camadas de interação e conteúdo. Também entendemos que esses mapas poderiam e, até
mesmo, deveriam ser compartilhados com os parceiros e com a rede de atores do projeto
como um todo, permitindo que diferentes recombinações e formas de olhar para o
projeto pudessem se dar. De certo modo, é uma forma do ministério socializar seu
potencial técnico de produção de informação relevante para as políticas públicas e seus
atores.

Logo, o que aqui sugerimos é a atuação integrada da área de produção de conteúdo com a política
de curadoria de conteúdos, entendendo que parte desses conteúdos curados podem incorporar
materiais de formação, pautas de encontros, cursos e peças de comunicação em geral.
Acreditamos que esses 5 pontos, a partir do campo de afetação e de experimentação de rede
vivenciado pelos participantes da política nacional de acervos digitais, podem ampliar a qualidade
do trabalho de apoio técnico exercido pelo ministério e promover um espaço de articulação social
que facilite obter melhores resultados na capacidade de influência nos meios de digitalização de
acervos no Brasil.

3. Materiais produzidos
Os conteúdos produzidos para as estratégias de formação compõem um conjunto de 14 itens
que são apresentados e descritos a seguir. Vale dizer que esses conteúdos foram produzidos para ser
disponibilizados em ambiente de rede, servindo para estratégias de formação à distância e
presencial, conforme a estratégia e sugestões que apresentamos acima. Os arquivos completos dos
materiais fazem parte da entrega desses relatórios de prestação de contas e podem ser encontrados
com o envio dos relatórios, no entanto, também disponibilizamos os links na web onde esses
conteúdos podem ser consultados e que fazem parte de nossa estratégia de divulgação.
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1. Manual do Tainacan
1. O que é: o manual é um documento composto de 39 páginas e detalha todas as telas
operacionais do software Tainacan, mostrando como deve ser operado e configurado por
um usuário. É um dos documentos principais de formação do projeto, pois com ele tanto
presencialmente quanto a distância, os usuários têm condições de serem apresentados ao
ambiente, localizando suas funcionalidades e resolvendo suas principais dúvidas.

2. Localização: http://pt.slideshare.net/L3PUFG/tainacan-manual-do-usuario-v11
3. Imagem:
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2. Perguntas frequentes
1. O que é: é um documento composto de 5 páginas que lista as principais perguntas que
têm sido feitas pelos usuários de oficinas e apresentações realizadas pelos membros do
projeto Tainacan. Apresenta as melhores respostas técnicas fornecidas pela equipe de
desenvolvimento a essas perguntas, facilitando com que os usuários possam encontrar
suporte técnico autoinstrucional e tenham condições de resolver suas principais dúvidas
de como utilizar o ambiente.

2. Localização: http://pt.slideshare.net/L3PUFG/faq-perguntas-frequentes-tainacan
3. Imagem:
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3. Glossário de termos
1. O que é: é um documento composto de 38 páginas que lista e define os principais
termos, abreviaturas, siglas e conceitos utilizados para a área de acervos digitais. Tem
por objetivo facilitar a aproximar os usuários de conceitos importantes relacionados ao
tema e ao mesmo tempo ambientar em expressões técnicas utilizadas por outros
softwares, profissionais e atores do setor.

2. Localização: http://pt.slideshare.net/L3PUFG/glossrio-de-termos-projeto-tainacan
3. Imagem:

11

4. Material da oficina com projetos piloto do edital AfroDigital – Goiania
1. O que é: é um documento composto de 85 slides que apresenta o funcionamento técnico
do Tainacan, suas principais telas e modos de operação tal como o software se
encontrava no mês de agosto de 2015. Esse conteúdo foi utilizado para uma oficina com
3 participantes oriundos do edital AfroDigital para realização dos primeiros testes
operacionais do Tainacan, bem como já utilizar o ambiente como suporte para a entrega
dos conteúdos digitalizados no âmbito deste edital realizado pela Universidade Federal
de Pernambuco.

2. Localização: http://pt.slideshare.net/L3PUFG/material-oficina-com-projetos-pilotos-doedital-afro-digital-ufpe

3. Imagem:
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5. Material da oficina com projetos piloto do edital AfroDigital – Porto
Alegre
1. O que é: é um documento composto de 8 slides que apresenta os principais aspectos que
motivaram a criação do projeto Tainacan, sua arquitetura e as principais contribuições
desse projeto a construção da política nacional de acervos digitais do Ministério da
Cultura.

2. L o c a l i z a ç ã o : http://pt.slideshare.net/L3PUFG/material-oficina-tainacan-porto-alegreapresentacaoinicial

3. Imagem:
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6. Apresentacao para evento Agenda Digital do Ministério da Cultura
1. O que é: é um documento composto de 13 slides que apresenta os principais aspectos
que motivaram a criação do projeto Tainacan, sua arquitetura e as principais
contribuições desse projeto a construção da política nacional de acervos digitais do
Ministério da Cultura. Essa apresentação, por ser voltada a um público mais técnico,
desenvolve mais profundamente aspectos da arquitetura da informação do Tainacan.

2. L o c a l i z a ç ã o : http://pt.slideshare.net/L3PUFG/apresentacao-para-agenda-digital-doministrio-da-cultura

3. Imagem:
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7. Vídeo da apresentacao para evento Agenda Digital do Ministério da
Cultura
1. O que é: é um vídeo composto de 1hora e 19 minutos que grava a apresentação e os
comentários relacionados a apresentação do item descrito anteriormente neste relatório.
Esse vídeo tem sido utilizado por usuários na internet para conhecerem os principais
aspectos do projeto e já se localizarem nos seus principais recursos. O vídeo já teve 208
visualizações até junho de 2016.

2. Localização: https://www.youtube.com/watch?v=pU8U92B197g&feature=youtu.be
3. Imagem:
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8. Apresentacao para evento Primavera dos Museus do Instituto Brasileiro
dos Museus/IBRAM
1. O que é: é um documento composto 14 slides e que faz uma apresentação do projeto
Tainacan, suas motivações, objetivos e do ambiente ao público específico de
museólogos e participantes do evento primavera dos museus do IBRAM.

2. Localização:http://pt.slideshare.net/L3PUFG/apresentacao-para-evento-primavera-dosmuseus-projeto-tainacan

3. Imagem:
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9. Apresentacao conceitual para o Seminário da Universidade do Rio de
Janeiro/UNIRIO no Seminário de Acervos Digitais
1. O que é: é um documento composto 30 slides e que faz uma apresentação do projeto
Tainacan, suas motivações, objetivos e do ambiente ao público específico de arquivistas,
museólogos e bibliotecários participantes do seminário realizado pela UNIRIO. Esse
conteúdo é mais técnico e voltado para a análise do impacto econômico e social da
produção de bases de dados integradas de conteúdos culturais, mostrando estudos de
caso da Britishi Library e da Europeana, além de avançar na exposição da arquitetura de
rede proposta pelo projeto Tainacan.

2. L o c a l i z a ç ã o : http://pt.slideshare.net/L3PUFG/digitalizacao-da-cultura-brasileira-asmotivacoes-do-projeto-tainacan-62101126

3. Imagem:
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10.Apresentacao técnica para o Seminário da Universidade do Rio de
Janeiro/UNIRIO no Seminário de Acervos Digitais
1. O que é: é um documento composto 25 slides e que faz uma apresentação técnica do
projeto Tainacan ao público específico de arquivistas, museólogos e bibliotecários
participantes do seminário realizado pela UNIRIO. Esse conteúdo é mais voltado a
apresentação do software e de como construímos a arquitetura da informação do
Tainacan.

2. L o c a l i z a ç ã o : http://pt.slideshare.net/L3PUFG/apresentacao-do-histrico-tcnico-deproduo-da-plataforma-tainacan

3. Imagem:
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11.Vídeo das apresentacões do Seminário da Universidade do Rio de
Janeiro/UNIRIO no Seminário de Acervos Digitais
1. O que é: é um vídeo composto de 1 hora de gravação e contém a apresentação dos dois
itens anteriores mencionados, bem como a fala coordenador geral de cultura digital do
Ministério da Cultura, José Murilo, e da coordenadora de sistemas de informações do
Ibram, Rose Moreira de Miranda. O vídeo compõem um recurso importante de
disseminação desse conteúdo técnico e facilita a ampliação do acesso aos temas
debatidos no seminário.

2. Localização: https://www.youtube.com/watch?v=4kK5KkZmrzk&feature=youtu.be
3. Imagem:
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12. Postagem no blog CulturaDigital.Br - Inteligência coletiva e gestao da
informacao: um encontro possível na producao da política nacional de
acervos
1. O que é: é uma postagem que visa fazer um posicionamento conceitual conectando a
perspectiva da inteligência coletiva como movimento social contemporâneo do séc XXI
e fortemente perceptível no uso das mídias sociais com a perspectiva da gestão da
informação como oferta de possibilidades técnicas de organização da informação e do
conhecimento. Visa fazer uma contribuição conceitual a construção da política nacional
de acervos digitais.

2. Localização:http://culturadigital.br/blog/2015/08/19/inteligencia-coletiva-e-gestao-dainformacao-um-encontro-possivel-na-producao-da-politica-nacional-de-acervos/

3. Imagem:
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13. Postagem no blog CulturaDigital.Br - Acervos digitais sob a lógica da
ativacao de redes sociais: articulando estratégias de apoio à digitalizacao
da cultura
1. O que é: é uma postagem que visa fazer um posicionamento conceitual conectando a
ideia de ativação de redes sociais como possível estratégia para a disseminação de um
esforço social e coletivo na construção de acervos digitais no âmbito das políticas de
cultura digital do Ministério da Cultura.

2. Localização:http://culturadigital.br/lab3p/2014/12/02/acervos-digitais-sob-a-logica-daativacao-de-redes-sociais-articulando-estrategias-de-apoio-a-digitalizacao-da-cultura-2/

3. Imagem:
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14. Postagem no blog CulturaDigital.Br - Dos modos de documentacao e das

funcionalidades técnicas com ênfase social para repositórios de apoio a
producao de acervos digitais
1. O que é: é uma postagem de cunho mais técnico e visa apresentar os documentos e
artefatos produzidos pelo projeto Tainacan, procurando relacionar essa maneira de
produzir documentação de um projeto com seu processo de construção, ressaltando os
aspectos colaborativos de como se dão essas etapas do projeto.

2. Localização: http://culturadigital.br/lab3p/2015/05/19/dos-modos-de-documentacao-edas-funcionalidades-tecnicas-com-enfase-social-para-repositorios-de-apoio-a-producaode-acervos-digitais/

3. Imagem:
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4. Conclusao
A estratégia de formação presencial e à distância proposta pela equipe da Universidade
Federal de Goiás presume o uso intensivo de redes sociais para apoio a participação e facilitar a
apropriação de conteúdos digitais relacionados ao projeto Tainacan. Os conteúdos desenvolvidos se
encontram todos disponíveis em ambientes de redes sociais, tais como Slideshare, Youtube e blog
CulturaDigital.BR, se tornando conteúdos vivos, alguns chegando a centenas de visualizações.
Entendemos que esse modo de atuação propicia conteúdos relevantes, fáceis de encontrar,
dinâmicos em termos de atualização e que atendem a novas maneiras de se pensar formação em
rede, onde conectamos momentos presenciais de encontros, debates, diálogos e momentos à
distância, onde nos expomos através de vídeos, manuais, documentos e apresentações que ajudam a
dar maior contato e experiência com essa tecnologia.
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