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1) Relatório da aplicação da estratégia de 
ativação de mídias sociais 

1.1) Introdução 
 
Neste relatório detalharemos a aplicação da estratégia de ativação de mídias sociais 
apresentada no relatório: material e estratégia de ativação de redes sociais.  

1.2) Canais web criados para o projeto: Tainacan 
Abaixo detalhamos a criação de cada canal web criado para ativação de rede do projeto. 

1.2.1) Google:  
 

Como base da ativação de todos os canais web do Tainacan, criamos uma conta 
no GMAIL, centralizando e organizando as inscrições e documentos a partir de um login 
único na maioria dos casos, e utilizando ferramentas google como DRIVE para armazenar 
nome de usuário e senhas criadas em cada canal, bem como documentos de referência. 
Criamos também um perfil no Google+ entendendo ser ele também um ponto de apoio a 
gestão da presença em rede na internet. 
 
Gmail: tainacan.l3p@gmail.com 
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GOOGLE DRIVE: 
 

No Drive ligado a conta Google do Tainacan arquivamos documentos referentes 
ao projeto, até que o próprio Tainacan tenha organizado para si um canal com coleções 
sobre seu acervo como projeto. 
 

 
 
Perfil no Google+ 
Caracterizamos o perfil do google+ com a arte do Tainacan. 
 

 
 
A parti deste perfil foram criadas também a agenda do Tainacan no Google agenda, e 
canais como Youtube já conectados automaticamente ao Google. 

1.2.2) Facebook Página 
No Facebook criamos a página do Tainacan, e demos início a sua ativação pelos 

seus colaboradores e parceiros mais próximos. A página como planejado tem o intuito de 
difundir amplamente informações sobre projeto, trazendo novidades da solução do 
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Tainacan, bem como de novos parceiros e o andamento da política nacional de acervos 
de forma ampliada. Tornamos a página pública em 10 de maio de 2016. 
 

 
 

Lançamos a primeira postagem, que explicou o projeto e convidou os primeiros 
colaboradores e parceiros a seguir a página customizada com a arte do Tainacan: 
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Primeiros seguidores: 

 
 

Informações da Página forma preenchidas para facilitar que a comunidade 
interessada possa nos encontrar com mais facilidade e entender em linhas gerais o 
projeto. 
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1.2.3) Facebook - Grupo fechado 
 
Pensado para a construção de um ambiente de discussão sobre o Tainacan a partir das 
oficinas para parceiros, colaboradores e gestores de acervos, o grupo for criado e 
customizado e está pronto para acolher o público selecionado. 
 
O grupo: 
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1.2.4) Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UC_G6mfKrktesaBufjA9GU8w 
 
O canal do Youtube foi criado, customizado e nele já subimos material em vídeo 
disponível. O canal foi pensado para publicar tutoriais, oficinas, eventos públicos sobre o 
projeto e sobre conteúdo que aprofunde a discussão sobre acervos digitais. 
 

 
 

 

 
  



 9 

 

1.2.5) Twitter 
twitter.com/Tainacan_L3P 
 
Canal importante principalmente na relação com parceiros internacionais e canais 
internacionais que discutem a políticas de acervos digitais no Brasil e no mundo. 
Ao criar o canal relizamos uma primeira curadoria de canais a partir de nosso grande 
parceiro internacional a Europiana. Em breve realizaremos uma pesquisa de canais 
relevantes no cenário mundial que estão trazendo conteúdos para a discussão de acervos 
digitais para complementar canais seguidos pelo projeto, nos mantendo conectados com 
uma comunidade que tem colaborado para o aprofundamento desse tema. 
 

 
 
Curadoria inicial de canais com assuntos relevantes para o tema de acervos digitais: 
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para ver todos os canais acesse: https://twitter.com/Tainacan_L3P 

1.3) Resultados da estratégia presencial: efeitos de 
adoção e uso experimental: 

1.3.1) Reuniões realizadas e resultados 
Neste capítulo apresentaremos o resultado dos investimentos em parcerias com o IBRAM 
– instituto brasileiro de museus, Afrodigital, e Diálogos setoriais/MinC. 
 

1.3.1.1 - IBRAM 
 
A visita aos museus do Rio de Janeiro, juntamente com a equipe do IBRAM, teve por 
intenção abrir um canal de comunicação de apresentação do projeto Tainacan e mapear 
instituições em potencial que teriam interesse de adotar o projeto como tecnologia para 
gestão de seus acervos. 
 
a) prospectar a infraestrutura tecnológica do parceiro e os recursos humanos disponíveis; 
b) fazer um levantamento do estado da arte da documentação museológica; 
c) discutir detalhes da parceria; 
d) oportunidade para a equipe MinC/IBRAM/UFG conhecer pessoalmente a instituição e 
seu acervo. 
  
 
Detalhes do evento e da pauta 
 
Evento: Agenda – Projeto Tainacan +Acervo 
 
Local: Rio de Janeiro 
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Data: 09 a 12 de maio de 2016. 
 
Hora: Conforme Detalhes da Agenda. 
 
Projeto Tainacan + Acervo – Política Nacional de Acervos Digitais – Visita Técnica 
 
Rio de Janeiro - RJ 
 
Detalhes da agenda: 
 
I. 09 de maio de 2016 – segunda-feira 
 

a. Período da manhã – CGSIM/IBRAM - chegada ao Rio de Janeiro. 
 

b. 14 horas – Visita Técnica à Superintendência de Museus – SMU/SEC/RJ, 
presença da Coordenadora de Museologia, Sra. Elenora Machado. 
 
Endereço: Rua da Quitanda, 86 – 8oandar – Centro – Rio de Janeiro – RJ. 
 
Participantes: CGSIM; UFG; SMU/SEC/RJ; e CGCD/MinC. 
 
II. 10 de maio de 2016 – terça-feira 
 

a. 10 horas – Palestra sobre o Projeto Tainacan + Acervo. 
 
Participantes: CGSIM; MHN; FCRB; MAST; SEC/RJ; CGCD/MinC; UFG. 
 
Endereço: Praça Marechal Âncora, s/no - Centro – Rio de Janeiro – RJ 
 
Museu Histórico Nacional - Sala de Curso do Museu. 
 

b. 14 horas – Visita Técnica ao Museu Histórico Nacional – MHN, presença do 
Diretor do Museu, Sr. Paulo Knauss. 
 
Participantes: CGSIM/IBRAM; UFG; MHN; MinC. 
 
Endereço: Praça Marechal Âncora, s/no - Centro – Rio de Janeiro – RJ 
 
Museu Histórico Nacional. 
 
III. 11 de maio de 2016 – quarta-feira 
 

a. Período da manhã – Livre. 
 

b. 14 horas – Visita Técnica ao Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST, 
presença do Coordenador de Museologia, Sr. Marcus Granato. 
 
Participantes: CGSIM/IBRAM; UFG; MAST; CGCD/MinC. 
 
Endereço: Rua General Bruce, 586 – Bairro Imperial de São Cristóvão – Rio de Janeiro – 
RJ. 
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c. 18 horas – Palestra na UNIRIO sobre o Projeto Tainacan + Acervo e a Política 
do MinC para os Acervos Digitais. Presença do Professor de Arquivologia, Sr. Jair 
Miranda. 
 
Participantes: CGSIM/IBRAM; UFG; CGCD/MinC; UNIRIO. 
 
Endereço: Avenida Pasteur, 296 – Urca – Rio de Janeiro – RJ. 
 
IV. 12 de maio de 2016 – quinta-feira 
 

a. 10 horas (manhã) e 14h (tarde) – Visita Técnica à Fundação Casa de Rui 
Barbosa – FCRB, presença da Chefe do Museu, Sra. Jurema Seckler e a Diretora do 
Centro de Memória e Informação, Sra. Ana Lígia. 
 
Participantes: CGSIM/IBRAM; UFG; FCRB; CGCD/MinC. 
 
Endereço: Rua São Clemente, 134 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ. 
 

b. 18 horas – CGSIM - retorno à Brasília/DF. 
 
 
Lista de Siglas 
 
CGSIM – Coordenação-Geral de Sistemas de Informação Museal 
 
CGCD – Coordenação-Geral de Cultura Digital 
 
FCRB – Fundação Casa de Rui Barbosa 
 
IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus 
 
MinC – Ministério da Cultura 
 
MAST – Museu de Astronomia e Ciências Afins 
 
MHN – Museu Histórico Nacional 
 
SMU – Superintendência de Museus 
 
SEC/RJ – Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro 
 
UFG – Universidade Federal de Goiás 
 
UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
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1.3.1.2 Apresentação em ppt feita na ocasião do encontro no RJ 
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1.3.1.3 Apresentação realizada a propósito da Agenda IBRAM - RJ 
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1.3.2 Agenda diálogos setoriais 
 

A viagem pelo diálogos setoriais tem por objetivo prospectar alguns possíveis parceiros 
para tanto aprendermos com eles sobre suas práticas relacionadas ao trabalho de 
produção de acervos digitais quanto compartilharmos nossas experiências, aprendizados 
e tecnologias com foco em produzir experimentos em comum relacionados ao projeto 
Tainacan.  

A viagem em Portugal se mostrou não apenas produtiva do ponto de vista técnico, mas 
também o posicionamento político do país sobre algumas de suas práticas e como 
enxergam aquilo que estamos fazendo aqui no Brasil e especificamente no âmbito de 
nosso laboratório na UFG.  

Apresento a viagem pelas reuniões que percorremos nos lugares a seguir: 

 

Viagem de prospecção - Diálogos Setoriais - Ministério da Cultura - 
Lisboa/Inglaterra/Holanda – compartilhado por José Murilo da Coordenação 
Geral de Cultura Digital  

Lisboa / Portugal 

1º Dia - 04/04/2016 

1. Ministério da Cultura de Portugal - Gabinete de Estratégia, Planejamento e 

Avaliação Cultural e Instituto Nacional de Estatística: 

1. Nessa reunião, a primeira da missão, a equipe do Gabinete nos 
apresentou um estudo estatístico que fizeram com o objetivo de 
calcular o impacto da cultura no PIB de Portugal. O estudo se 
baseou em métodos bem interessantes e chega a um resultado 
comparativo que serve como base de referência para experiências 
brasileiras, tanto metodológico quando do resultado em si. O 
estudo detalhado sobre o ‘Protocolo INE’ se encontra aqui e vale a 
referência para quem se interessa pela relação entre economia e 
cultura. 

2. Mecionaram também sobre algumas questões que valem a pena 
olhar com mais detalhes sobre novos métodos de produção de 
estatísticas européias no Programa Estatístico Europeu 2013-
2017; 

3. Ainda na linha de estudos culturais, falaram sobre um documento 
com recomendações sobre como produzir estatísticas para a área 
da cultura no âmbito europeu, além de estudo de referência da 
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Unesco para estatísticas culturais e, por fim, um projeto da OCDE 
para mensurar a cultura. 

4. Resultados: 66 mil entidades identificadas no campo da cultura / no 
triênio 2010/2012 - 2% emprego e 1,7% VAB 

5. Depois, vimos uma apresentação do Sistema de Informação e 
Estatísticas Culturais de Portugal. O sistema ainda não se encontra 
pronto e estão ainda em fase de específicação. Trocamos várias 
impressões sobre a experiência brasileira, mencionamos o trabalho 
de ontologia que temos feito.  

6. A reunião transcorreu mais como uma troca de impressões entre os 
dois Ministérios e alguns de seus projetos informacionais mais 
importantes. Sem nenhum encaminhamento específico. 

 

2. Fundação Calouste Gulbenkian 

1. A fundação é um local dos mais bonitos que vi em Lisboa nessa 
viagem. Um prédio incrível, com um nível de instalação fantástico. 
Eles fazem muitos trabalhos de tradução de textos clássicos e 
apoio a formação de coleções e acervos culturais pelo mundo 
afora, mas sobretudo com maior ênfase em material em língua 
portuguesa; 

2. possuem uma grande coleção sobre literatura de cordel do séc. 
XVIII e XIX; 

3. foi a primeira instituição portuguesa a entrar para a europeana, 
antes mesmo do Arquivo Nacional e da Biblioteca Nacional, o que 
lhes dá um grande pioneirismo no sentido de interoperabilidade e 
integração de acervos; 

4. possuem uma cópia de todo seu repositório de imagens, mais de 
15000, no flickr; 

5. Grande interesse no papel da língua portuguesa no ambiente 
digital, foco especial em traduções dos textos em sua língua 
original para o português. 

6. Interesse também em questões relativas a formatos de 
preservação de acervos - na questão do reuso, estão a fazer 
alguns ensaios 

7. a reunião também se deu como uma troca de experiências e alguns 
contatos para tirarmos dúvidas específicas das experiências de 
digitalização e fomento a projetos da fundação. Sem nenhum 
encaminhamento específico. 

8. Oportunidades: desenvolvimento de uma iniciativa conjunta de 
reuso de coleções digitais no âmbito da CPLP / Tainacan serviço 
como ferramenta para aumento da presença da língua portuguesa 
na web / acompanhar indicador. 

 

3. Cinemateca 
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1. A Cinemateca portuguesa é também um dos lugares mais bonitos 
que estivemos em Lisboa. Eles fazem parte da Europeana Film 
Gateway; 

2. Aqui a reunião foi muito produtiva na troca de experiências a 
respeito do Tainacan. Eles estão numa fase onde receberam um 
recurso do governo, via edital, para iniciar o desenvolvimento de 
um software para acervos de vídeo. Têm como pré-requisito que 
sejam em software livre, mas ainda não começaram a construir as 
especificações; 

3. Explicamos nosso projeto, falamos o que fazemos e mostramos 
algumas possibilidades. Ficaram bem animados e combinamos de 
construir um protocolo de pesquisa para que eles possam testar 
uma instância do Tainacan e avaliar a possibilidade de usarem 
nosso trabalho e eventualmente dedicar parte dos recursos que 
possuem para evoluir o software em requisitos específicos de suas 
necessidades. Começa a nascer o Tainacan Cinemateca; 

4. Vamos dar prosseguimento às conversas e para os testes nas 
próximas semanas.  

5. Oportunidades: criar instância Tainacan para teste da cinemateca / 
Leo ofereceu expertise de como elaborar um edital / reunião para 
navegação orientada e decisão sobre possível utilização. 

 

4. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

1. Aqui também tivemos uma reunião bastante interessante e 
encontramos um grupo muito interessado em projetos de acervos e 
ontologias; 

2. Apresentaram o projeto Arquivo.pt que faz um histórico de páginas 
de Internet de Portugal, muito parecido com o Internet Archives; 

3. Apresentaram também o RCCAP, repositório de acesso aberto de 
Portugal; 

4. Outro projeto interessante que mostraram foi o Portugal 1914, que 
faz um trabalho de curadoria colaborativa na identificação de fotos 
e catalogação de metadados. Vai numa linha muito parecida com a 
proposta do Tainacan. 

5. Uma das coisas que mais interessou na conversa foi a metodologia 
colaborativa de ontologia que estamos trabalhando com o MinC. 
Fizeram várias perguntas, se interessaram pelo modelo e vamos 
encaminhar conversas mais técnicas nas próximas semanas.  

 

2º Dia - 05/04/2016 

 

5. Arquivo Nacional - Torre do Tombo 

1. O arquivo fica na Universidade de Lisboa e possui um acervo 
incrível de mais 100 km de documentos, que vêm desde o séc IX; 
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2. já possuem mais de 19 milhões de imagens disponíveis na web 
para acesso gratuito; 

3. Foi uma das melhores conversas que tivemos até aqui e a que 
pudemos fazer um maior aprofundamento técnico. Eles possuem 
um bom investimento em software livre de preservação e nos 
indicaram um possível complementar ao Tainacan, chamado 
projeto Roda.  

4. Da mesma maneira que a Cinemateca, eles estão em processo de 
realizar as especificações técnicas para o desenvolvimento de um 
software para fazer a difusão dos acervos. Também têm como 
requisito ser um software livre e, vejam que boa relação com nosso 
trabalho, também possuem interesse em explorar aspectos 
colaborativos na construção dos metadados, das facetas e da 
organização dos documentos; 

5. Mostramos o Tainacan e conversamos sobre vários aspectos do 
que temos feito. A conversa foi muito produtiva e acharam 
interessante testar nosso trabalho e, em sendo bem sucedido o 
teste, eventualmente adotar o Tainacan como a interface de 
exibição e navegação dos acervos. 

 

6. Almoço com Ana Paula Pires 
i. O encontro com a Profa. do Instituto de História Contemporânea foi 

sugerido pela Consultora Jill Cousins, pela participação da mesma 
no projeto de crowdsourcing da Europeana sobre a Primeira Guerra 
Mundial. 

ii. O objetivo era avaliar a possibilidade de realizarmos projetos 
conjuntos na temática histórica Brasil-Portugal contando com o 
apoio e expertise da profa. Ana Paula. 

iii. Ficou combinado de oferecermos uma instalação do Tainacan para 
testes sobre os conteúdos já organizados pela profa. nos projetos 
do IHC. 

 

7. Fundação Mário Soares - Projeto Casa Comum 
i. A Fundação Mário Soares realiza O Arquivo & Biblioteca é um 

projecto que a Fundação Mário Soares desenvolveu desde o seu 
início de atividade em 1996, recorrendo para o efeitos às mais 
recentes tecnologias da informação. 

ii. Inicialmente constituído a partir do arquivo pessoal do Dr. Mário 
Soares, foi enriquecido com numerosos outros acervos 
documentais e, mais tarde, o projecto inicial foi também alargado à 
constituição e informatização de uma biblioteca especializada e à 
organização de um arquivo fotográfico. 

iii. Foi desenvolvido um sistema de gestão de coleções arquivísticas, 
em software livre (php mysql), que parece ter resolvida muito bem 
algumas questões cruciais da catalogação de acervos arquivísticos. 
Ficamos de avaliar colaborações possíveis. 
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iv. Apresentamos o Tainacan, e deixamos em aberto a proposta de 
colaboração técnica, e possível engajamento conjunto em projeto 
temático no âmbito da CPLP -- contando com a presidência pró-
tempore do Brasil no próximo período. 

 

Londres - Inglaterra 

3º Dia - 06/04/2016 

8. British Library 
i. Fomos recebidos pela Diretora da British Library, Caroline Brazier, e 

depois encaminhados a uma reunião com os Srs. Alasdair Ball,  
Head of Collection Management, Lee Edwards Head of I.T., e 
Aquiles Alencar Brayner,  Digital Curator - Digital Scholarship. 

ii. O Sr. Alasdair mencionou a importância do legislação sobre 
depósito legal para todo o trabalho desenvolvido pela BA - trata-se 
de uma retaguarda política importante para este mandato. 

iii. Mencionou a importância da preservação do conteúdo que nasce 
digital - “nos dias tranquilos dos impressos”, tudo era mais fácil. 

iv. O harvesting do conteúdo digital acontece hoje: (1) na web livre .UK 
; (2) em provedores de conteúdo, com base em permissões; (3) 
alguns temas são coletados curatorialmente (ex. Morte da Tatcher); 
(4) 70 terabytes por ano; (5) ebooks / ejournals - prioridade para o 
digital; (6) acesso somente nas salas de leitura - negociação com 
publishers; (7) especial interesse naquilo que nasce digital. 

v. Projetos em grande escala: 40 milhões de páginas de jornais (fora 
de copyright); 700 milhões de páginas já digitalizadas 

vi. BL hoje discute no âmbito do governo se deve centralizar os 
serviços de hospedagem e preservação para as demais instituições 
de patrimônio cultural. 

vii. O Sr. Lee Edwards apresentou o trabalho de 5-8 anos para 
desenvolvimento da biblioteca digital 

viii. Cada objeto digital é replicado 6 vezes 
ix. Importância do IIIF: instituições podem descrever o objeto digital 

para ser compartilhado entre comunidades / IIIF é um ótimo 
exemplo 

x. Programas sonoros: não é a nossa especialidade; muitos suportes 
diferentes; diariamente procuramos gadgets antigos no eBay; 
digitalização do radio nacional; piloto: como capturar estações de 
rádio? 

xi. Desafios: sempre fomos baseados em catálogo, e o digital traz a 
possibilidade do OCR / o rádio pode se tornar texto / a busca pode 
ser MUITO MAIS / Big Data / APIs / Bibliografia nacional como 
Dados Interligados / principal drive é abertura (Openness) 

xii. Arquivos Pessoais: hoje são compostos por blogs,  email, facebook, 
twitter, etc. / o problema do arquivo web: antes era somente html, 
hoje se torna bem mais complexo de arquivar 

xiii. Têm muito interesse nas iniciativas de crowdsourcing 
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xiv. Alain Turing Institute - base nacional para analytics e visualização 
xv. Data.bl -> identificadores persistentes em todos os níveis 
xvi. O Sr. Aquiles Brayner apresentou a curadoria digital como o 

trabalho do arquiteto, em distinção aos engenheiros da TI, e os 
gerentes de projeto. 

xvii. Uma vez que a infraestrutura está erguida, o curador digital 
tem o papel de se comunicar com os usuários - é a interface 
pública. 

xviii. BL.labs - projeto da Mellon Foundation: engaja os usuários 
por intermédio de competições / foco no enriquecimento dos 
metadados -> com informação da OCLC / trabalho com mapas - 
pede ao usuário para localizar o mapa no google maps / altos níveis 
de engajamento 

xix. Microsoft books no Flickr - um script para identificar as imagens, os 
usuários se engajaram 

xx. Intenção de trabalhar melhor o serviço de catálogo, solicitar o 
tagueamento por parte do usuário, precisamos de um modelo de 
uso de rede social para o catálogo 

xxi. Programa de Treinamento em Digital Scholarship - possibilidade de 
parceria com as universidades brasileiras 

 

Haia - Holanda 

4º Dia - 07/04/2016 

9. Reuniões da Sede da Europeana - Haia 
i. Sobre Infraestrutura de Nuvem (Cloud) - com Pavel Katz, Chief 

Technology Officer 
1. O projeto Europeana Cloud está terminando: os recursos 

para o projeto deixaram de existir, e houve uma dificuldade 
em se definir o que estamos falando quando dizemos ‘Cloud’ 
(Nuvem).  

2. A federação é razoável quando são grandes as exigências 
de recursos para hospedagem - mas isto vem se tornando 
mais barato cada dia. Portanto concluímos que este não é o 
caso das instituições culturais 

3. Na Europeana, somente agora estamos lidando com 
conteúdo, antes eram apenas metadados. 

4. Decidimos eliminar a palavra Cloud (Nuvem). Quais serviços 
você precisa? Hospedagem, busca, publicação, etc. 

5. Seguimos falando de serviços distribuídos, mas as 
instituições ainda não estão preparadas - elas necessitam 
de arranjos realmente muito simples -> estamos trabalhando 
agora com o Euroepana Direct, tornando a publicação um 
processo muito simples, o restante vem depois. 

6. De certa forma, estamos rumando para o modelo CMS, que 
é o que vocês propõem com o Tainacan. 
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7. IIIF = padrão de interoperabilidade para imagens / 
provedores oferecem servidores simples - um serviço 
interessante / enriquecimento de metadados também é um 
serviço 

8. Temos que ter a base para integrar tudo, e permitir a rápida 
publicação do conteúdo / o modelo CMS como base - ad-lib, 
omeca 

9. Teremos que construir do zero, mas bem simples. 
ii. Sobre Política Institucional - Harry Verwayen, Deputy Director 

1. Políticos precisam de resultados visuais de um projeto como 
o de patrimônio cultura em meio digital - o dashboard 

2. Uma forma de mostrar as imagens mais acessadas - nós 
somos um projeto com a característica da cauda longa - os 
‘sucessos’ são efêmeros, e não atraem números 
estrondosos de visitação - isso não é fácil dos políticos 
entenderem. 

3. Estratégia de publicação: quanto mais você dá, mais você 
recebe: (1) thumbnail e metadado, (2) metadado e link 
direto, (3) conteúdo licensiado abertamente 

4. Nosso usuário médio é do sexo masculino, 55 anos (?) 
5. O reuso é uma área difícil - é interessante trabalhar com 

prêmios 
6. Vale checar: BlackLight (Stanford), Hydra in a Box 
7. A estratégia atual envolve fortemente o site Europeana 

Collections - interface de exposição virtual 
iii. Sobre pesquisa com usuários - Dasha Moskalenko, Manager 

Product Owner & Design Team 
1. Testes de usabilidade das interfaces Europeana 
2. 3 tipos de teste: com especialistas (revisão eurística), 

pesquisa geral (questões gerais), testes remotos (com 
parceiros). 

iv. Sobre Reuso Educacional (iTunes) - Milena Popova, Business 
Development Manager 

1. No campo do reuso, e especialmente no campo 
educacional, estamos trabalhando com parceiros 
selecionados, e em sintonia com a Associação de Ministros 
de Educação (31), no sentido de tornar a Europeana 
acessível para os estudantes. 

2. Trabalhamos também com a ‘Association of History 
Education’ (historiana.eu), e a iniciativa da apple - iTunes U 

3. 2014 - foi criada a conta Europeana, que seleciona 
professores certificados pela Apple - existem mais de 100 
professores certificados no Brasil 

4. 3 categorias: a) universities / b) colleges / c) beyond campus 
 

v. Sobre API Europeana - David Haskiya, Product & Services 
Director 
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1. Estamos na segunda versão da API - a primeira versão foi 
um engano -> as capacidades de pesquisa no portal e na 
API eram diferentes 

2. O novo portal Europeana Collections são baseados na nova 
API - o portal deve ser powered pela API, que é uma forma 
de mante-lo funcionando bem, e atualizado 

3. Se a Europeana não tivesse legado, eu tentaria investigar o 
possível uso de wikidata -> se você encontra um erro, 
damos uma forma de se fazer login, o que promove uma 
decentralização radical 

4. Hoje, optamos em dar suporte ao modo descentralizado de 
se fazer as coisas - tecnologia baseada em wiki pode ser 
interessante, e o uso de bots (para tirar espaços em branco, 
por exemplo) é válido 

5. Estamos pensando em implementar o processo de limpeza 
de metadados na ingestão - há um trade-off entre fazer as 
coisas rápido e com qualidade. 

6. Qualidade nos metadados é o mais importante - quantidade 
é mais fácil de medir. 

7. É importante medir a importância dos campos de metadados 
para os usuários. 

8. Vale considerar a utilização de vocabulários controlados 
desde o início: irá forçar um grau de normalização, os 
resultados serão mais consistentes, e a taxa de clicks será 
maior. 

9. No EDM, capacidades semânticas foram incluídas: 
namespace para latitude e longitude (edm_lat , edm_long) 

 
vi. Europeana Data Model - Hugo Manguinhas, Technical R&D 

Coordinator, e Valentine Charles 
1. O requisito principal para a construção do EDM foi a 

capacidade de integrar, agregar, no contexto de hospedar os 
metadados em um lugar central 

2. A idéia era ter um portal, construir algumas funcionalidades, 
apresentar os dados -> o primeiro cliente era a instituição de 
memória 

3. Na proposta de agregar, centralizar e expor os dados de 
volta, a opção inicial foi o Dublin Core, e utilizar linked open 
data, com o desafio de ter compatibilidade com a primeira 
versão: o ESE - Europeana Semantic Elements 

4. Skos para vocabulário, ORE-OAI, decrição em Dublin Core, 
separar as datas do objeto e do objeto digitalizado, anotação 
web (w3c), metadados técnicos para objetos digitais (EBU) 

5. DPLA - eles recebem os dados como Dublin Core, e não 
usam o mesmo EDM, tem requisitos diferentes 

6. Usuários hoje: DPLA, German Digital Library, New Zealand - 
provedores intermediários da DPLA 
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7. Governança: poderiamos melhorar com um board de 
especialistas, capazes de avaliar novas propostas. Hoje, 
quando mudamos algo no modelo, avisamos depois (não é 
um bom modelo). 

 
 

10. Reunião no Arquivo Nacional da Holanda, Arjan Agema e Frans Van 
Dijk 

i. Objetivo da reunião foi retomar a conversa sobre projetos conjuntos 
sobre temas históricos comuns a Holanda e Brasil. 

ii. Sr. Van Dijk propôs a utilização dos conteúdos da edição 
“Nederland-Brazilië in Kaart”, de Henk den Heijer e Ben Teensma, 
que apresenta mapas, ilustrações e narrativas de navegadores 
holandeses na costa do Brasil, entre 1600 e 1650. 

iii. Foi acordada a realização de iniciativa conjunta de crowdsourcing 
utilizando os arquivos digitais que compõem a edição do Arquivo 
Nacional da Holanda, complementada por esforço de pesquisa 
sobre conteúdos correlatos existentes em instituições de memória 
brasileiras. 

iv. A idéia pactuada é a utilização de interface de geolocalização 
(google maps) para oferecer aos usuários a possibilidade de 
relacionar os mapas antigos com os mapas atuais. 

v. Contatos técnicos foram acertados, assim como a presença de 
representante do Arquivo Nacional da Holanda no evento a ser 
realizado no Brasil em junho de 2016. 

 
 
 
Amsterdam - Holanda 

11. Jantar com Jill Cousins (Europeana) e Paul Keller (Kenninsland) sobre 
‘Rights Statements’ - Amsterdam 

i. A reunião teve o objetivo de alinhavar a parceria entre o Ministério 
da Cultura e o Instituto Europeana na utilização do arranjo ‘Rights 
Statements’, que busca criar interoperabilidade global para os 
direitos de autor relacionados a coleções digitalizadas do patrimônio 
cultural (museus, arquivos, bibliotecas). 

ii. RightsStatements.org fornece um conjunto de declarações de 
direitos padronizados que podem ser usados para comunicar o 
status de direito autoral e reutilização de objectos digitais para o 
público. O arranjo é apoiado pelas principais plataformas de 
agregação, como a Biblioteca Pública Digital da América (DPLA) e o 
instituto Europeana. As declarações de direitos (rights statements) 
foram concebidos para trabalhar com os usuários humanos e com a 
linguagem de máquina (tais como motores de busca), e fazeendo 
uso da recursos da web semântica. 

iii. O encontro serviu como preparação para a conversa online que irá 
acontecer no dia seguinte em Amsterdam com o Paul Keller, 
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principal articulador da solução ‘Rights Statements’, e com a 
participação do Diretor de Direitos Intelectuais diretamente de 
Brasília. As principais questões colocadas pela DDI foram 
antecipadas juntos aos interlocutores da UE, de forma a facilitar a 
reunião online. 

 
 
Amsterdam - Holanda 

5º Dia - 08/04/2016 

 
12. Almoço promovido pelo Sr. Marco Marco Streefkerk, Senior Advisor 

da DEN Foundation (Digital Heritage Netherlands), no restaurante da 
WAAG; com a partipação da Sra. Afelonne Doek, Diretora de 
Infraestrutura e Coleções Digitais do Instituto Internacional de Historia 
Social (IISH), da Sra. Marijke Oosterbroek, Gerente de E-Culture do 
Museu de Amsterdam, da Sra. Anja Tollenaar, Coordenadora da Rede 
da Fundação DEN, e do Sr. Tjeerd de Boer, Senior Advisor Ministério 
da Educação, Cultura e Ciência da Holanda. 

i. Apresentação da proposta do Ministério da Cultura do Brasil para a 
implementação de uma Política Nacional de Acervos Digitais, e das 
iniciativas em curso no âmbito da cooperação internacional 
‘Diálogos Setoriais Brasil-UE’ com o tema ‘Sistemas de Informação 
e Acervos Digitais de Cultura’. 

ii. Diálogo sobre questões de infraestrutura para projetos GLAM, e 
sobre as vantagens inseridas na proposta em desenvolvimento para 
o caso Brasileiro - a solução Tainacan. 

iii. Apresentação da experiência brasileira na realização do Edital para 
digitalização de acervos da Cultura Afro-Brasileira, e sobre o 
desenvolvimento da idéia de colaboração e participação na 
construção das coleções do patrimônio cultural brasileiro. 

iv. Diálogos sobre experiências europeias / holandesas de reuso de 
coleções de museus. 

v. Conversas sobre iniciativas conjuntas possíveis no âmbito dos dois 
eventos internacionais sobre patrimonio cultural digital que 
acontecerão em junho, no Brasil e na Holanda. 

 
13. Reunião online realizada na sede do Instituto Kennisland, com a 

participação do Sr. Paul Keller, Diretor, e do Sr. Marcos Souza, Diretor 
de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura, e equipe. 
Participaram também o Prof. Dalton Martins e o Sr. Marco Marco 
Streefkerk, Senior Advisor da DEN Foundation (Digital Heritage 
Netherlands) 

1. No âmbito da primeira missão da edição 2015 dos diálogos 
setoriais Brasil-UE, tivemos oportunidade de um contato 
especial com o Paul Keller, um dos 'criadores' do Creative 
Commons, e que nos últimos anos tem se dedicado a 
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desenvolver o modelo de gestão de direitos autorais da 
biblioteca digital europeia, chamado #RightsStatements. 

2. Para este dia, foi combinada uma apresentação da iniciativa 
‘Rights Statements’ realizada pelo Sr. Paul Keller para 
Marcos Souza e equipe. 

3. Marcos Souza demonstrou preocupação do arranjo não 
contemplar as especificidades de jurisdição em seu 
funcionamento 'automático'. Paul Keller afirma que tal 
especificação pode ser prevista já nesta etapa do 
desenvolvimento se for de interesse de parceiro alinhado ao 
projeto. 

4. Sobre a questão do tratado de Limitações e Exceções na 
OMPI, que é iniciativa do MinC juntamente com a IFLA, 
Marcos indagou porque a Euroepana não apoia a iniciativa, 
a qual guarda identidade de princípios com o ‘Rights 
Statements’. Keller responde que irá acompanhar a questão, 
mas adianta que não é simples para eles enquanto 
Europeana se posicionar contrário a posicionamentos 
manifestos pela Comissão Europeia. 

5. Ficou acertado que a Sra. Jill Cousins irá representar a 
iniciativa ‘Rights Statements’ no Seminário Internacional a se 
realizar no Brasil em junho, onde estaremos anunciando a 
experiência de implementação do arranjo na solução 
Tainacan. 

 
 

i. Visita e Reunião na Waag, com Job Spierings, Project Manager, 
e Robin van Westen, desenvolvedora do projeto Creative 
Learning Lab. 

1. Reunião inicia com uma apresentação do trabalhdo da 
WAAG na relação com patrimonio cultural e coleções 
digitais. 

2. Job apresenta a iniciativa ‘Identity Matters’, que busca refletir 
sobre as várias formas em que a cultura formata 
identidades. Nesta etapa, a proposta busca explorar o papel 
de museus etnográficos, promovendo a visita de jovens com 
diferentes perspectivas e backgrounds a museus em 
Amsterdam, com a proposta de que eles possam se 
expressar sobre como eles se vêem representados nas 
exposições dos museus. 

3. Ficamos realmente provocados com a proposta de 
‘descolonizar os museus’ desenvolvida pelos holandeses na 
iniciativa ‘Identity Matters’, e por outro lado, os colegas da 
Waag se interessaram pela proposta para a ‘Política 
Nacional para Acervos Digitais’ brasileira que 
desenvolvemos, a qual emerge da experiência com coleções 
da cultura Afro-Brasileira e de Povos Originários do Brasil, e 
apresenta solução tecnológica simples que oportuniza um 
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processo aberto e colaborativo para a construção e 
integração de coleções digitais do patrimônio cultural. Uma 
boa sintonia de princípios e propósitos. 

4. Na sequência, Job apresenta ferramentas desenvolvidas 
pela equipe técnica da Waag para anotações e metadados 
sobre informação de geolocalização: 

a. Histograph.io: um geocoder histórico para a pesquisa 
e padronização de nomes de lugares ao longo da 
história. Por exemplo, as pessoas usavam nomes 
diferentes para a cidade de The Hague: 's-
Gravenhage, Vander Haegen, Haga Comitis, Den 
Haege, La Haye, De Haach, In den Hague, Schraven 
Haagen e  Haagie. Histograph coleta e vincula 
nomes de lugares e os usa para georreferenciar e 
padronizar nomes de lugares no tempo (In case you 
only need the API spec. 
https://github.com/histograph/api may be a good 
place to start. The root of the API gives some 
examples at https://api.histograph.io/.) 

b. GeoCoder: ferramenta para descrição de mapas 
antigos em coordenadas geográficas. Para 
geolocalizar os mapas históricos, sobrepomo-os 
sobre mapas modernos, colocando um marcador no 
mapa histórico e outro mapa moderno. Ao colocar, 
pelo menos, três marcadores em ambos os mapas, a 
posição pode ser determinada. 

5. Manifestamos o interesse em utilizar as ferramentas, 
especialmente o GeoCoder, o qual vislumbramos como base 
para a experiẽncia de crowdsourcing com os mapas do 
Arquivo Nacional da Holanda. 

6. Manteremos contato sobre o desenvolvimento técnico em 
colaboração, e também sobre a participação do Job 
Spierings no Seminário Internacional em junho no Brasil. 

 
 

14. Visita e Reunião na Waag, com Job Spierings, Project Manager, e 
Robin van Westen, desenvolvedora do projeto Creative Learning Lab. 

i. Reunião inicia com uma apresentação do trabalho da WAAG na 
relação com patrimonio cultural e coleções digitais. 

ii. Job apresenta a iniciativa ‘Identity Matters’, que busca refletir sobre 
as várias formas em que a cultura formata identidades. Nesta etapa, 
a proposta busca explorar o papel de museus etnográficos, 
promovendo a visita de jovens com diferentes perspectivas e 
backgrounds a museus em Amsterdam, com a proposta de que eles 
possam se expressar sobre como eles se vêem representados nas 
exposições dos museus. 

iii. Ficamos realmente provocados com a proposta de ‘descolonizar os 
museus’ desenvolvida pelos holandeses na iniciativa ‘Identity 
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Matters’, e por outro lado, os colegas da Waag se interessaram pela 
proposta para a ‘Política Nacional para Acervos Digitais’ brasileira 
que desenvolvemos, a qual emerge da experiência com coleções 
da cultura Afro-Brasileira e de Povos Originários do Brasil, e 
apresenta solução tecnológica simples que oportuniza um processo 
aberto e colaborativo para a construção e integração de coleções 
digitais do patrimônio cultural. Uma boa sintonia de princípios e 
propósitos. 

iv. Na sequência, Job apresenta ferramentas desenvolvidas pela 
equipe técnica da Waag para anotações e metadados sobre 
informação de geolocalização: 

1. Histograph.io: um geocoder histórico para a pesquisa e 
padronização de nomes de lugares ao longo da história. Por 
exemplo, as pessoas usavam nomes diferentes para a 
cidade de The Hague: 's-Gravenhage, Vander Haegen, 
Haga Comitis, Den Haege, La Haye, De Haach, In den 
Hague, Schraven Haagen e  Haagie. Histograph coleta e 
vincula nomes de lugares e os usa para georreferenciar e 
padronizar nomes de lugares no tempo (In case you only 
need the API spec. https://github.com/histograph/api may be 
a good place to start. The root of the API gives some 
examples at https://api.histograph.io/.) 

2. GeoCoder: ferramenta para descrição de mapas antigos em 
coordenadas geográficas. Para geolocalizar os mapas 
históricos, sobrepomo-os sobre mapas modernos, colocando 
um marcador no mapa histórico e outro mapa moderno. Ao 
colocar, pelo menos, três marcadores em ambos os mapas, 
a posição pode ser determinada. 

v. Manifestamos o interesse em utilizar as ferramentas, especialmente 
o GeoCoder, o qual vislumbramos como base para a experiẽncia de 
crowdsourcing com os mapas do Arquivo Nacional da Holanda. 

vi. Manteremos contato sobre o desenvolvimento técnico em 
colaboração, e também sobre a participação do Job Spierings no 
Seminário Internacional em junho no Brasil. 
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1.4) Resultados métricos do uso do Tainacan e das redes sociais 

1.4.1) Métricas Afro Digital 

 
http://afro.culturadigital.br/ 
 
A criação do acervo digital para o projeto Afro Digital, deu início a primeira 

experiência de uso do Tainacan, gerando as primeiras métricas pelo uso do acervo sobre 
a cultura afro brasileira. Segue abaixo uma primeira análise a partir do Google Analytics. 

Analisaremos os dados de outubro de 2015, quando se deu o início do acervo, e 
31 de maio. Data do fechamento deste relatório. 

 

 
 

Neste período tivermos 2690 usuários, num total de 4406 sessões, o que totaliza 
12392 visualizações de página, e gera uma média de 2,81 páginas diferentes sendo 
visitadas por sessão. Cada sessão teve uma duração média de 4.42 minutos, com uma 



 54 

taxa de rejeição de 63,98%. A taxa de retorno, ou seja de usuários que voltaram ao site 
foi de 30%, somando um total de 1720 usuários. 
 
 

 
 
 O site teve em média a visita de 24 usuário por dia, 101 por semana e 537 por mês. 
 
 

 
 
A maior parte dos visitantes são de língua portuguesa (do Brasil), 55.72%, seguido a 
língua russa 13,05% e inglês (americano) 12,44%, 13,05% não foram identificados pelo 
sistema. 
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Do ponto de vista da geolocalização a maior parte dos visitantes é do Brasil, 
58,83% das sessões, como mostra a tabela abaixo, seguidos pela Rússia 21,27% e pelos 
Estados Unidos 5,42%, que nos faz perguntar sobre a ligação da cultura afro brasileira e a 
Rússia como um ponto de interesse emergente a ser aprofundado. 

Este tipo de análise pode revelar algo inusitado, se pensarmos num acervo digital 
nacional da cultura brasileira, será possível mapear o interesse internacional sobre a 
cultura do Brasil e modelar coleções a produtos de acordo com esse interesse. Um campo 
vasto de possibilidades a serem exploradas se abre a partir desse tipo de conhecimento. 
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Com relação a faixa etária dos visitantes temos:  
 

● 12,9% entre 18 e 24 anos 
● 38,55% entre 25 e 34 anos 
● 18,73% entre 35 e 44 anos 
● 18,54% entre 44 e 54 anos 
● 2,89% acima de 65 % 

 
Do que se pode concluir que a maioria dos visitantes tem entre 25 e 34 anos, mas 

que a coleção foi capaz de trazer pessoas com mais de 65 anos a visita-la. Do ponto de 
vista do público esse é um dado interessante a ser observado ao longo do tempo e 
aprofundado. 

 

 
 
Do total de visitantes do período, 46,9 são mulheres e 53,1 são homens. 
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A maioria 93,7% acessa o acervo do desktop, mas temos 5,72% acessando do 
celular e 0,57% do tablet. 

 
Conclusão:  
 
O acervo tem um equilíbrio de visitas entre homens e mulheres, e é mais visitado 

por pessoas de 25 a 34 anos (38%), que em 93% das vezes o fazem via desktop. E em 
58% das vezes acessados do território nacional, mas foi acessado muitas vezes por 
pessoas em território Russo (21%). 

O site teve em média a visita de 24 usuário por dia, 101 por semana e 537 por 
mês, com uma taxa de retorno de 30%. 

Neste período de outubro de 2015 e maio de 2016 recebeu 2690 usuários únicos, 
num total de 4406 sessões, o que totaliza 12392 visualizações de página, A taxa de 
retorno, ou seja, de usuários que voltaram ao site foi de 30%, somando um total de 1720 
usuários. 

 

1.4.2) Resultados métricos por canais web 
Ainda não há estatísticas suficientes para essa informação 

1.4.3) Mapeamento da presença digital dos museus - 
IBRAM 

 
O Mapeamento da presença digital dos museus diz respeito ao primeiro passo na 

consolidação de uma estratégia digital em rede entre museus, e da possibilidade de 
difusão da solução trazida pelo Tainacan para gestão de acervos. 

Entender o comportamento dos museus hoje, no que diz respeito a sua presença 
digital, é fundamental para qualificar um processo de transição e expansão da política 
nacional de acervos digitais. Este é um pequeno passo diante do universo a ser explorado 
na relação entre museus e presença na internet e em redes sociais. 

Das 3619 entidades mapeados pelo IBRAM, temos: 
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Presença na internet e no facebook:  
 

Natureza 
administrativa 

N° total de 
entidades 

Possuem canal 
na web 

%  Possuem 
canal no 
facebook 

% 

Público Federal 440 291 66% 50 11% 

Público Estadual 521 336 70% 38 7% 

Público Municipal 1243 532 42% 97 8% 

Privada 892 556 64% 88 10% 

Outro 299 127 42% 10 3 % 

não informado 258 58 22% 2 0.7 % 

total 3619 1899 52% 285 7,8% 

 
Primeiramente é preciso relembrar que esta pesquisa foi realizada tendo como 

base os dados pesquisa do IBRAM. Analisamos a coluna dos dados onde se solicitou 
pelo site ou canal web da instituição.  

Segundo o registro do IBRAM, e considerando os apontamentos feitos acima, 
concluímos que 52% dos museus declarou ter alguma presença digital, seja via página na 
internet, seja via Facebook; destes, as entidades federais, estaduais e privadas se 
destacaram por estarem acima da média geral, respectivamente com 66%, 70% e 64% 
declarando alguma presença na internet. 

A presença em mídias sociais (Facebook), é bem menor, aparecendo em 7,8% 
das instituições. Destaque para as instituições federais que apresentaram um índice de 
11% como tendo um canal no Facebook, e para os museus privados, que aparecem com 
10% de suas instituições com canal no Facebook.  

De qualquer forma, fica indicado um caminho a percorrer na construção de 
políticas digitais e presença na web dos museus brasileiros, cultura essa que 
acompanhará e ajudará a consolidar uma política nacional de acervos digitais aberta e 
participativa, conectada a uma camada social, o que por sua vez colabora para que os 
acervos digitais em geral escapem assim, do risco de virem a ser acervos apenas de 
preservação. A preservação é sem dúvida um fator de extrema importância, mas pobre 
diante da possibilidade de acesso e produção de riqueza a partir da cultura brasileira. 
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2. Conclusão 
 
 As iniciativas de consolidação do Tainacan como ferramenta de gestão de acervos 
tanto presenciais como em mídias sociais e o uso da própria ferramenta como dispositivo 
web, trouxeram a oportunidade de aprimoramento do projeto em vários níveis. Testada 
desde sua concepção e apostas metodológicas e conceituais, até a uso de fato de seus 
dispositivos para gestão de acervos digitais, a proposta do Tainacan teve a oportunidade 
de ser debatida em âmbito nacional e internacional com atores relevantes e especialistas 
na questão de soluções para acervos digitais na escala em que se pretende. 
 Os diálogos setoriais realizados em parceria com o ministério da Cultura, 
trouxeram referências de uso em escala e confirmaram apostas que colocaram o 
Tainacan na fronteira da produção de conhecimento e produção de soluções na área de 
acervos digitais no mundo. O mesmo se deu em diálogo no Rio de Janeiro a partir da 
parceria com IBRAM, onde 11 entidades estiveram reunidas para debater propostas e 
respostas efetivas para uma política nacional de acervos no Brasil. 
 O projeto de digitalização do acervo afro - brasileiro, e a participação do Tainacan 
como oferta de gestão desse patrimônio na sua dimensão digital, possibilitou a construção 
do primeiro caso de adoção da ferramenta. Possibilitou o acompanhamento da 
customização do mesmo, bem como das primeiras métricas geradas pelo uso. Essas 
métricas, como relatadas neste relatório trouxeram novas possibilidade de entendimento 
das possíveis análises no acesso a dados da cultura afro, e como esse acesso pode 
contribuir para uma inteligência de aprimoramento de ofertas de organização e 
disponibilização de acervos de cultura. 
 Um mapeamento aprofundado, e focado na presença digital dos museus hoje no 
Brasil se faz necessário, na medida em que colabora para um diagnóstico do ponto de 
partida de uma cultura digital dessas entidades, e o quanto elas já estão atentas a 
interatividade e participação, bem como a produção de valor em vários níveis a partir da 
estruturação de suas coleções enquanto acervos digitais abertos e interativos. 

As mídias sociais criadas para dar evidência ao próprio projeto Tainacan, apostam 
num contato mais próximo com entidades e atores que aderirem ao projeto, ou estejam de 
certa forma debatendo a temática da digitalização e gestão de acervo atualmente. Devem 
ser ativadas na medida em que a solução ganha relevância e o projeto pode passar a ser 
um ator de adensamento do debate de acervos, junto à comunidade que hoje faz avançar 
esta questão no país. 
 


