
Relatório
Projeto Tainacan

estudo e pesquisa de metodologia
com foco na colaboração e

gestão social de acervos digitais 

Produto 02

Julho 2018

 



 

Apresentação

O presente relatório refere-se ao segundo produto do Termo de Execução
Descentralizada firmado entre o Ministério da Cultura – Secretaria De Políticas
Culturais (extinta e incorporada pela Secretaria do Audiovisual) – e a Universidade
Federal de Goiás com vistas à realização do Projeto Tainacan – estudo e pesquisa de
metodologia em iniciativas com foco na colaboração e gestão social de acervos digitais. 

O produto 02 refere-se à customização de funcionalidades de Sistema de
Repositório Instucional. 
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 1. Introdução

Após um longo período de desenvolvimento e experimentos com o Tainacan em
diversos cenários, tivemos a oportunidade de validar uma série de hipóteses sobre o valor
que o Tainacan entrega para os gestores de acervos digitais, assim como aprender sobre
acertos e erros nas decisões tomadas ao longo do projeto, relacionadas a design,
arquitetura de software, funcionalidades prioritárias e uma série de outros pontos.

A partir de experiências concretas e retornos recebidos de usuários, pudemos
perceber os pontos críticos do projeto que precisavam de atenção e melhorias. Dentre eles
podemos destacar:

• Necessidade de maior flexibilidade para criação de novos layouts: Ao implementar
o Tainacan para diferentes instituições, percebemos que as opções de
personalização previstas no tainacan eram insuficientes para dar conta das
especificidades e desejos dos usuários.

• Necessidade de incorporação de um repositório digital em sites já existentes, que
utilizavam WordPress: Ao mesmo tempo, alguns parceiros já possuíam sites em
WordPress, e percebiam uma dificuldade de se integrar o tainacan a este site,
inclusive aproveitando a identidade visual já desenvolvida. Como o Tainacan era
um Tema para WordPress, ele tinha que ser instalado como um site a parte.

• Algumas instabilidades e dificuldade de manutenção: há algumas instabilidades e
problemas de funcionamento para algumas funções avançadas.

• Dificuldade de entrada de novos desenvolvedores: A base de código cresceu
rápida e organicamente, a medida em que ia avançando lado a lado com a
pesquisa, de maneira experimental, gerou uma organização complicada e difícil de
ser apreendida por novos desenvolvedores que se juntavam a equipe.

• Necessidade de uma melhor integração com as funções nativas do WordPress:
Algumas funções administrativas do WordPress estavam mal resolvidas ou mesmo
conflitantes com configurações do Tainacan. O controle de registro de usuários,
por exemplo, não respeitava as configurações do WordPress. Isso também gerava
problemas e inviabilizava o uso de plugins. Ao mesmo tempo, havia algumas
configurações do tainacan que, feitas a partir do administrador do WordPress,
poderiam causar problemas e até mesmo quebrar a instalação.

A partir do conhecimento dessas questões, iniciamos um processo de avaliação
para definir a melhor abordagem para refatoração do software. Neste relatório iremos
descrever, de maneira sintética as mudanças realizadas e a nova abordagem adotada no
desenvolvimento do projeto.

 2. Nova abordagem

Uma das reflexões realizadas neste período foi a atualização do entendimento e
justificativa para se utilizar o WordPress como base para o Tainacan. A partir do
entendimento claro dessas razões, fica mais fácil traçar a estratégia e prioridades de
desenvolvimento:

● Facilidade de uso: WordPress é uma ferramenta comprovadamente fácil de utilizar,
e assim deve ser o Tainacan
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● Grande comunidade de desenvolvimento: Há uma enorme quantidade de
desenvolvedores capacitados a criar sites com WordPress, customizar ou
desenvolver temas e plugins. O Tainacan deve ser facilmente incorporado por essa
comunidade. 

● Plugins: Existem uma infinidade de plugins para WordPress para resolver os mais
diversos problemas. O Tainacan deve ser construído de maneira que possibilite
que se tire proveito desses plugins - e deve deixar a cargo desses plugins funções
que não são essencialmente suas (como gestão de usuários, por exemplo)

● Facilidade de instalação: O WordPress tem poucas dependências e é fácil de ser
instalado em quase qualquer servidor. O Tainacan deve manter, ao menos para
suas funcionalidades principais, essas mesmas dependências para que seja
igualmente simples de se instalar

● Ferramentas para publicação Web: WordPress é a mais popular ferramenta de
publicação para a web do mundo. Tainacan precisa tirar proveito disso e entregar
para seu usuário diversas possibilidades para publicar os conteúdos de seus
acervos.

Em seguida, fizemos uma análise de quais seriam as principais interfaces e os
principais tipos de usuários para os quais o projeto deveria ser desenvolvido. Este
exercício nos permitiu esclarecer as prioridades de desenvolvimento e dividir claramente
as funcionalidades de acordo com essas interfaces

Interfaces identificadas:

Usuários gestores: São os usuários que administram coleções, publicam itens e, de
alguma forma, trabalham no gerenciamento do repositório digital. Percebemos que este
vinha sendo usuário privilegiado até então no projeto. Para ele é preciso que seja
desenvolvida uma interface fácil de usar e que ofereça flexibilidade na configuração de seu
repositório.
Usuários visitantes: São usuários anônimos que vão explorar as coleções publicadas de
maneira aberta na internet. Para esses usuários queremos oferecer apresentações bonitas
e funcionais. Para isso, percebemos que era necessário desvincular a visualização da
coleção de sua gestão. A melhor maneira de expor a coleção para o público possivelmente
não é a melhor maneira de visualizá-la para realizar tarefas administrativas.

Desenvolvedores: Também passamos a entender que desenvolvedores são usuários do
Tainacan. A medida que queremos que pessoas e instituições utilizem e personalizem o
Tainacan para suas necessidades, é preciso cuidar para que a comunicação com este tipo
de usuário técnico também seja feita de maneira adequada. É preciso que o código seja
bem apresentado, que siga padrões conhecidos por ele e que possua documentação
técnica. Também precisa oferecer APIs claras e de fácil uso, conceitos simples de
entender e exemplos sobre os quais eles podem trabalhar. Em especial quando falamos
de WordPress, é preciso que o Tainacan respeite o seu jeito de funcionar e faça as coisas
de maneira que desenvolvedores dessa plataforma já estão acostumados a trabalhar.

Aplicações: Outra interface importante do Tainacan é a interconexão com outras
aplicações. Seja outros sites e agregadores que podem consumir os dados de um
repositório digital, mas seja também abrindo a possibilidade para que sejam desenvolvidas
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outras interfaces de interação com as coleções de uma instalação de Tainacan, por
exemplo através de um aplicativo para celular. Para isso era preciso construir uma nova
API, que permitisse operações de escrita e leitura. Além disso também era preciso evoluir
as possibilidades de importação de conteúdo de diferentes fontes, assim como a
exportação de conteúdo em diferentes formatos.

A partir dessa visão, e considerando as melhorias que identificamos serem
necessárias para o software, iniciamos o trabalho em uma nova abordagem, com
mudanças estruturais no projeto.

A primeira e principal mudança foi a separação completa entre a interface de
gerenciamento do repositório e a interface de apresentação do repositório para o público.
Isso nos permitiu atender melhor o público gestor e, ao mesmo tempo, dar flexibilidade
total para a criação de temas.

Para isso, o Tainacan deixou de ser um Tema para WordPress e passou a ser um
plugin, que acrescenta a interface de administração uma área para que os usuários
possam gerenciar seu repositório digital e deixou a cargo dos temas cuidar da parte de
apresentação.

Acrescentamos também ao escopo do projeto o desenvolvimento de um tema
padrão, flexível o suficiente para dar conta da maior parte das necessidades de nossos
parceiros e de instituições que precisam colocar um repositório digital no ar. Este tema
também é facilmente extensível e personalizável para criar outros temas que atendam
demandas específicas. 

No entanto, a proposta é que muitos temas sejam criados, e as implementações de
Tainacan não dependam exclusivamente deste tema. Mais do que isso, essa mudança
também permite que o Tainacan funcione bem em qualquer tema existente de WordPress,
permitindo que ele seja incorporado em sites existentes com nenhum ou pouco esforço
para ajustar a visualização das coleções em um layout pré-existente.

Outras mudanças arquiteturais que merecem destaque foram:

● Simplificação da estrutura de banco de dados, mantendo a organização mais
próxima a estrutura do próprio WordPress. Isso permite uma melhor integração
com plugins e também facilita a compreensão da estrutura por novos
desenvolvedores

● Desenvolvimento de uma API RESTful completa, o que permite o desacoplamento
total entre interface e “backend” e possibilita a utilização de metodologias atuais
para o desenvolvimento Web

● URLs persistentes para buscas, permitindo que usuários salvem ou compartilhem
URLs que levam diretamente para um resultado de busca feito a partir da
combinação de vários filtros

● Modularização dos importadores e exportadores, permitindo que seja muito fácil
desenvolver suporte para novas fontes de dados ou para novas saídas de dados.
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Em relação ao método de trabalho, também ocorreram mudanças importantes para
dar conta das necessidades de melhorias identificadas, dentre elas podemos destacar:

● Uso extensivo de testes. Todo o backend e API conta com testes automatizados
que garantem estabilidade e evitam a introdução de erros no código

● Foco na comunidade WordPress

○ Adoção de melhores práticas de desenvolvimento em WordPress, de
maneira que desenvolvedores familiarizados com a plataforma possam
facilmente se apropriar do Tainacan

○ Publicação do plugin e do tema nos repositórios oficiais da comunidade
WordPress, permitindo que sejam instalados com apenas um clique a partir
do painel de administração

● Extensibilidade: Permitir que várias partes do Tainacan sejam modificadas ou
estendidas por meio de plugins. É possível, por exemplo, criar novos importadores
e exportadores, novos tipos de filtros e metadados, dentre muitas outras
possibilidades.

● Foco em criação de documentação técnica para novos desenvolvedores
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 3. Nova interface de administração

A nova interface do plugin administrativo para WordPress possui, atualmente, as
seguintes telas:

● Novo menu

O novo menu é dividido em duas áreas principais: menu vertical à
esquerda, referente ao nível repositório, expansível; menu horizontal superior, referente ao
nível coleção. 

● Add metadados 

● Taxonomias

● Add e editar coleções (imagem: Plugin_add_colecao.png)
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● Add e editar filtros

● Add e editar item

● Atividades (imagem: Plugin_Atividades.png)
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● Busca avançada (imagem: Plugin_Busca_avancada.png)
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● Lista de coleções (imagem: Plugin_Lista_de_colecoes.png)

● Lista de itens

● Item

Além destas, foram também desenvolvidos:

• Documento de interação

Padrões visuais e de interação para ícones, formulários, placeholder, hovers,
tooltip, botões, tabelas, modos de visualização para tema e plugin, modais, etc

• Documento do Gutenberg
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Utilizado para criação de posts e capas (do repositório, da coleção) no tema.
Foram personalizados os blocos já existentes para padronização com a identidade
Tainacan e criados novos blocos.
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 4. Tema padrão

A interface do tema de visualização padrão, possui as seguintes telas (inclusive na
versão responsiva):

● Capa do repositório

● Lista de coleções

● Capa da coleção
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● Home da coleção

● Home do item
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● Tipos de item: áudio, foto, galeria, PDF, texto, vídeo e item composto.
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● Busca avançada

● Capa do termo

● Lista de posts de blog

● Visualização de posts
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● Mural do usuário (imagem: Tema_Mural_do_Usuario.png)
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