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Apresentação

O  presente  relatório  refere-se  ao  sétimo  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 07 refere-se à produção de artigos científicos dos resultados do
projeto. Esta produção está apresentada em forma de artigos científicos, cujos títulos
e respectivos resumos (se a publicação exigiu) podem ser lidos a seguir:

 

Modelos de governança em serviços de acervos digitais em rede: elementos para a 
produção de uma política pública cultural brasileira

No cenário mundial despontam uma gama de serviços que, além de integrar  acervos de 
diferentes instituições culturais, os colocam à disposição do usuário de forma integrada e 
acessível, como é o exemplo da Europeana, plataforma que abrange países europeus e possui 
mais de 3.500 instituições colaboradoras em 39 países e possibilita o acesso a mais de 53 
milhões de objetos culturais digitais. No Brasil, as iniciativas existentes se revelam limitadas e 
 isoladas, com baixo alcance e integração entre as instituições. A presente  pesquisa busca 
identificar elementos relativos ao modelo de governança de vinte serviços de acervos em rede, 
 apresentados em estudo técnico da Europeana, procurando destacar seu modo de 
funcionamento em termos institucionais e de financiamento e apresenta uma visão categórica 
de seu modelo de gestão, tentando identificar os modelos de governança emergentes do 
campo empírico da presente pesquisa exploratória.

As práticas da cultura digital

O artigo apresenta a ideia de cultura digital como sendo constituída de um conjunto de 
práticas sociais que são singulares do espaço digital. Apresenta as principais características 
dessas práticas sociais procurando dar ênfase nas suas regularidades e nas formas de 
observação de suas manifestações sociais. Identifica as práticas informacionais, 
comunicacionais, relacionais e curatoriais. Termina problematizando a necessidade de análise 
posterior das condições sociais de acontecimento dessas práticas em cada caso específico 
para que possa observar as diferenças das estratégias de socialização.

Preservação de objetos digitais oriundos de mídias sociais em experiências 
governamentais: desafios e experiências para a Ciência da Informação do século XXI
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 1  Artigo: Modelos de governança em serviços 
de acervos digitais em rede: elementos para a 
produção de uma política pública cultural 
brasileira

 1.1 Introdução

No  contexto  em  que  as  tecnologias  contemporâneas  de  comunicação  e
informação  parecem  exercer  um  papel  protagonista  tanto  nos  mecanismos  de
desenvolvimento  econômico  quanto  social,  refletindo  na  qualidade  de  vida  dos
cidadãos e inclusive em suas práticas culturais (PINTO; SILVA, 2005, p.2), as instituições
guardiãs de acervos culturais se deparam com o desafio de integrar as tecnologias
digitais  em  seus  processos  e  procedimentos  de  preservação,  representação,
organização,  pesquisa  e  comunicação  da  informação.  Nos  últimos  anos,
impulsionados por essa questão,  pesquisadores acadêmicos,  agentes da sociedade
civil organizada e atores governamentais, tanto em âmbito federal quanto estadual e
municipal, iniciaram movimentos e projetos que tinham como objetivo central discutir
e estabelecer práticas de digitalização de acervos culturais e integração de bancos de
dados de diversas instituições culturais. 

Como exemplo,  podemos citar  iniciativas  como a Rede Web de Museus  da
Secretaria de  Estado da Cultura de São Paulo que conseguiu integrar acervos de 13
instituições  museais  do  estado,  a  Rede  Memória  Nacional,  iniciativa  da  Biblioteca
Nacional para integrar acervos culturais digitalizados e o movimento Rede Memorial
Nacional  que  busca  articular  as  instituições  nesse  sentido.  Entretanto,  ao
compararmos  as  iniciativas  nacionais,  com  as  práticas  e  projetos  existentes
internacionalmente, como é o exemplo da Europeana, plataforma que abrange países
europeus e possui mais de 3.500 instituições colaboradoras em 39 países e possibilita
o acesso a mais de 53 milhões de objetos culturais digitais, as iniciativas existentes no
Brasil  se  revelam  limitadas  e  isoladas,  com  baixo  alcance  e  integração  entre  as
instituições. Um dos elementos que ajudam a explicar esse cenário, tema de trabalho
da presente pesquisa, é a falta de uma política setorial que objetive diversos aspectos
que são necessários para a integração de diferentes serviços de informação, tais como
protocolos de interoperabilidade, modelos de metadados e modelos que governança
que definam de  forma clara  quais  são os  diferentes  atores,  seus  papéis,  funções,
modos de atuação e processos de deliberação. 

No cenário mundial despontam uma gama de serviços que além de integrar
 acervos de diferentes instituições culturais, os colocam à disposição do usuário de
forma  integrada  e  acessível.  No  trabalho  de  Martins,  Ferrante  e  Carmo  (2017),  é
discutido  várias  dimensões  desses  serviços,  considerando  o  elemento  de  seu
funcionamento em rede como um dos eixos centrais de análise dos acervos digitais. A
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pesquisa  apresenta  o  cenário  brasileiro  e  internacional  em  relação  aos  acervos
digitais,  procurando evidenciar  suas  potencialidades  e  fragilidades.  Também  nesta
pesquisa é apresentado o estudo intitulado Europeana as cultural information online
service  (2017) que identifica 20 iniciativas que oferecem alguma forma de serviço de
informação cultural online, são eles:  Europeana,  Archives Portal Europe (APE)  ARTStore,
British Library (BL), Digital Public Library of America (DPLA) , DigitalNZ, Google, Google Art’s
& Culture, HathiTrust, Internet Archive, JStore, The European Library (TEL), Trove, Wikipédia,
Wikimedia Commons,  World Digital Library (WDL), Smithsonian,  RijksMuseum,  EUScreen e
Galica.  O  estudo  realiza  uma breve  pesquisa  comparativa  tomando por  base  sete
características  principais:  serviço  provido;  serviços  adicionais;  tipo  de  coleção;
qualidade do conteúdo; criação de dados; acessibilidade; e perfil institucional. 

Quadro 01 - Visão geral das instituições

Fonte: Adaptado de Navarrete (2016)

O quadro 01 apresenta os  dados coletados,  onde se observa que a coluna
governança  identifica  quatro  formas  distintas:  rede,  ong,  empresa  e  museu.  No
entanto, o estudo não apresenta mais informações e nem deixa claro o que significa
cada  categorização,  não  chegando  a  detalhar  o  que  entende  pelo  conceito  de
governança e como essas diferentes categorias diferem entre si. Entendendo que na
fase atual brasileira, conforme mencionado por Martins, Ferrante e Carmo (2017), há
uma enorme lacuna na produção de políticas públicas com escala nacional  para a
formação e o incentivo à criação de acervos digitais integrados em rede e entendendo
também a importância de tal iniciativa para o cenário cultural brasileiro, toma-se como
questão da presente pesquisa o entendimento do conceito de governança na relação
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com os acervos digitais e um aprofundamento na identificação das características dos
diferentes  modelos  de  governança  mencionados  na  quadro  01,  visando  mapear
formas  de  comparação  e  possíveis  sugestões  para  a  produção  de  modelos  de
governança brasileiros para o setor.

 1.2 Metodologia

O presente estudo se realizou por uma análise qualitativa da documentação
disponível na literatura científica e na internet a respeito dos 20 serviços digitais de
disponibilização  de  acervos  considerados  como  os  mais  importantes  em  termos
mundiais  pelo  estudo  técnico  realizado  pela  Europeana.  O  foco  da  pesquisa  foi
identificar  elementos relativos ao modelo  de governança dos  serviços,  procurando
destacar  como  ele  funciona  em  termos  institucionais,  com  que  tipos  de  outras
instituições se relaciona, como é financiado e uma visão categórica de seu modelo de
gestão.

Para isso realizamos visitas nos sites institucionais de cada serviço,  além de
buscas em outras fontes, publicações e artigos científicos que tratam sobre os serviços
apresentados. Ao identificar a necessidade de acesso a documentos institucionais não
encontrados  na  web  entramos  em  contato  com  as  instituições  solicitando  tais
documentos, obtendo respostas de algumas e de outras não. 

A  partir  da  análise  da  documentação  coletada,  realizamos  algumas
comparações  visando  sistematizar  suas  características  e  identificar  elementos  de
comparação entre os serviços, procurando destacar com esses elementos pontos de
observação e atenção que a construção de uma política pública para o setor deve levar
em consideração. 

 1.3 Governança aplicada a serviços de conteúdo 
cultural em rede

Ao  se  abordar  o  tema  governança  é  necessário  estar  atento  a  definição
imprecisa do conceito, pois ele pode apresentar sentidos muito diferentes de acordo
com o contexto em que é aplicado. Segundo Rachel M. Gisselquist 

[...]  o  termo é  amplamente  utilizado  em  relação  a  uma  variedade  de
contextos  e  abordagens  específicas:  por  exemplo,  governança
corporativa, governança participativa, governança global, governança de
tecnologia  da informação (TI),  governança ambiental,  governança  local,
governança de ONGs e governança sustentável (2012, p.5)”
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Em políticas  públicas,  governança  se  refere  “aos  arranjos  institucionais  que
condicionam  a  forma  pela  qual  as  políticas  são  formuladas,  implementadas  e
avaliadas em benefício da sociedade” (TCU, 2014, p.32). Esses arranjos institucionais
são  as  estruturas,  processos,  mecanismos,  princípios,  regras  e  normas  que
influenciam  a  governança  em políticas  públicas  podendo se  manifestar  formal  ou
informalmente.   A  governança,  tanto  no  âmbito  público  quanto  privado,  pode  ser
simplesmente definida como um exercício geral de autoridade (MICHALSKI, MILLER e
STEVENS, 2001),   nesse caso a autoridade se refere a sistemas de responsabilidade e
controle, o que pode   incluir arranjos globais e locais, estruturas, normas e práticas
formais e informais assim como sistemas de controle espontâneos ou intencionais.
 Os autores Heinrich, Hill e Lynn (2004, p.5) apontam que grande parte dos estudos em
governança pública dão ênfase a coordenação e a colaboração como fundamentais
para  a  governança  democrática,  manifesto  por  meio  da  emergência  de  redes
associativas. No contexto do desenvolvimento de softwares (VAN GENUCHTEN, 1991),
a governança é reconhecida por ter um papel chave nos processos colaborativos de
construção de softwares de código aberto. A governança em projetos de softwares de
código aberto pode ser definida como, segundo Markus (2007, p.152), “os meios de
alcançar  a  direção,  o  controle  e  a  coordenação  de  indivíduos  e  organizações
totalmente ou parcialmente autônomos em nome de um projeto de desenvolvimento
de open source software, ao qual eles contribuem conjuntamente”. 

No estudo intitulado ‘Governance’ – in crisis? A cross-disciplinary critical review
of three decades of ‘governance’ scholarship (2017) ,o autor Aniko Horvath realiza uma
revisão crítica da literatura acerca da governança e observa que diferentes conceitos e
definições são aplicados em diferentes campos de estudo e disciplinas e aponta que
há

[..] uma terminologia compartilhada e quadros teóricos frequentemente
encontrados  e  utilizados  em  campos  disciplinares  e  temáticos.  No
entanto,  embora  a  teoria  e  terminologia  sejam  compartilhados,  os
entendimentos do que ‘governança’ exatamente significa pode variar em
cada contexto empírico. (2017, p. 10)

No presente artigo não apresentaremos uma definição específica do que seria
governança,   mas  sim  identificar  elementos  que  a  constroem.  Para  isso  nos
apoiaremos  nos  elementos  comuns  emergentes  das  pesquisas  de  governança
levantados por Horvath (2017) em seu estudo. A citação abaixo apresenta um resumo
dos elementos que compõem o campo da governança.

[..]  um conjunto de estruturas,  regulamentos,  regras,  normas, padrões,
mecanismos, processos e práticas - formais, informais e incorporados -
que regulam, coordenam, dirigem e /  ou orquestram (inter)  ações,  tão
bem como (re) produzem relações e valores sócio-culturais, econômicos e
políticos  enquanto,  ao  mesmo  tempo  que  influenciam,  definem  e
determinam os resultados de tais interações. O escopo é geralmente para
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alcançar  objetivos  específicos  de  campo,  orientados  a  práticas  -
amplamente  e  /  ou  definidos  de  forma  restrita.  Todos  esses
entendimentos de governança levam a  suposição (implícita)  de que os
atores  estão  incorporados,  determinados  por  e  também  moldam  tais
estruturas e processos.(HORVATH, 2017, p. 9)

No  caso  da  governança  aplicada  ao  presente  estudo  nos  ateremos
especificamente na identificação de atores e práticas de participação que figuram nos
processos e procedimentos governança dos vinte serviços online de acervos digitais
culturais em rede, já citados anteriormente. Para isso foi realizada uma investigação
sobre os arranjos institucionais desses serviços e em como abrangem os diferentes
atores envolvidos, tentando entender como se constituí seus sistemas de governança
e  identificar  os  espaços  de  participação  dos  diferentes  agentes  nos  processos  de
tomada de decisão. 

 1.4 Elementos de governança em serviços de acervos 
culturais digitais em rede

Na identificação dos elementos de governança em relação aos atores e práticas
de  governança  levantamos  os  seguintes  dados  sobre  os  serviços  de  informação
cultural:  organização gestora central,  país,  tipo de entidade legal,  características do
modelo de governança e fontes financiadoras. O resultado resumido da coleta desses
dados podem ser observados quadro abaixo: 

Quadro 2 - Organização e governança em serviços de acervos culturais digitais em rede

# Serviço
Organização

gestora
País

Tipo de
entidade legal

Outras instituições
envolvidas nos
processos de
governança

Característica
do modelo de

governança

Fontes
financiadoras

1 Europeana
Europeana
Foundation

Holanda Fundação

Europeana Network
Association; Detentores
de Conteúdo;  Membros

da União Europeia

Rede União Europeia

2
Archives

Portal
Europe

Archives Portal
Europe

Foundation
Holanda Fundação

Instituições
arquivísticas;

Instituições de pesquisa
Rede

Instituições
participantes
contribuintes

3 EUScreen
EUScreen

Foundation
Holanda Fundação

Instituições
contribuintes;

Instituições não
contribuintes

Rede
Instituições

participantes
contribuintes

4
Digital Public

Library of
America

Digital Public
Library of

America.Inc

Estados
Unidos da
América

Organização
sem fins

lucrativos

Membros da Network
DPLA Hub

Rede

Fundações;
agências

governamentai
s
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5
Internet
Archive

Internet
Archive.Inc

Estados
Unidos da
América

Organização
sem fins

lucrativos
----- Interna

Fundações;
agências

governamentai
s

6

The
European

Library CENL Reino Unido

Organização
sem fins

lucrativos
LIBER;

CERL
Rede

CENL; União
Europeia

Europeana
Foundation;

NWO

7 HathiTrust
Universidade de

Michigan

Estados
Unidos da
América

Organização
sem fins

lucrativos

Consórcio de
universidades

Rede
Universidades
participantes

8 ArtStor Ithaka Harbor.Inc
Estados

Unidos da
América

Organização
sem fins

lucrativos

-----
Interna

Instituições
que aderem ao

serviço;
organizações

públicas e
privadas

9
World Digital

Library

Biblioteca do
Congresso dos
Estados Unidos

Estados
Unidos da
América

Organização
sem fins

lucrativos

UNESCO;

Instituições parceiras
Rede

Agências
governamentai

s nacionais e
internacionais;
organizações

públicas e
privadas

10
RijksMuseu

m
RijksMuseum
Foundation

Holanda Fundação
-----

Interna
Instituições
parceiras

11 Wikipédia
Wikimedia
Foundation
Corporation

Estados
Unidos da
América

Organização
sem fins

lucrativos

Capítulos; grupos de
usuários; organizações

temáticas
Rede

Pessoas físicas;
organizações

públicas e
privadas

12

Wikimedia
Commons

Wikimedia
Foundation
Corporation

Estados
Unidos da
América

Organização
sem fins

lucrativos

Capítulos; grupos de
usuários; organizações

temáticas
Rede

Pessoas físicas;
organizações

públicas e
privadas

13 Jstor Ithaka Harbor.Inc
Estados

Unidos da
América

Organização
sem fins

lucrativos

-----
Interna

Instituições
que aderem ao

serviço;
organizações

públicas e
privadas

14 Smithsonian
Smithsonian

Institution

Estados
Unidos da
América

Organização
sem fins

lucrativos
--- Interna

Congresso dos
Estados
Unidos;

Pessoas físicas;
organizações

públicas e
privadas

15
British
Library

British Library
(Department for
Culture, Media &

Sport)

Reino Unido Governamental --- Interna

Departamento
de Cultura,

Mídia e
Esporte do

Reino Unido;
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pessoas físicas,
organizações

públicas e
privadas

16 Gallica

Biblioteca
Nacional da

França (Ministère
de la culture et de
la communication)

França Governamental --- Interna

Ministério da
Cultura e da

Comunicação
da França

17 Trove

National Library of
Australia

(Department of
Communications

and the Art)

Austrália Governamental --- ---

Departamento
de

Comunicação e
Arte da

Austrália

18 DigitalNZ

National Library of
New Zealand

(Department of
Internal Affairs)

Nova
Zelândia

Governamental --- ---

Departamento
de Assuntos
Internos da

Nova Zelândia

19 Google Google Inc.
Estados

Unidos da
América

Organização
privada com

fins lucrativos
--- Interna ---

20
Google Art’s

& Culture
Google Institute

(Google Inc.)

Estados
Unidos da
América

Organização
privada com

fins lucrativos
--- Interna ---

Fonte: Elaborado pelos autores

Para efeito de organização,  optamos por apresentar a  descrição dos dados
coletados sobre esses serviços separados pelo tipo de entidade legal da organização
que aparece como gestora do serviço. Desse modo identificamos quatro grupos com
formatos institucionais distintos, como evidencia o quadro abaixo:

Quadro 3- Natureza institucional da organização gestora do serviço

Tipo Serviço Organização gestora

Serviços geridos por fundações
holandesas

Europeana Europeana Foundation

Archives Portal Europe Archives Portal Europe Foundation

EUScreen EUScreen Foundation

RijikdMuseum RijksMuseum

The European Library CENL
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Serviços geridos por
organizações não

governamentais (sem fins
lucrativos)

Wikipédia Wikimedia Foundation

Corporation

Wikimedia Commons

ARTStor

Ithaka Harbor

Jstor

Digital Public Library of
America

Digital Public Library of America

Internet Archive Internet Archive

HathiTrust Universidade de Michigan

Smithsonian Smithsonian Institution

Serviços geridos por
organizações governamentais

World Digital Library U.S. Library of Congress

British Library Department for Culture, Media & Sport

Galica Biblioteca Nacional - Ministère de la culture et de la
communication

Trove National Library of Australia-

Department of Communications and the Art

DigitalNZ National Library of New Zealand- Department of Internal
Affairs

Serviços geridos por empresas
privadas

Google

Google.Inc

Google Art’s & Culture

Fonte: Elaborado pelos autores

Nos  próximos  tópicos  serão  apresentados  os  arranjos  institucionais  que
envolvem os serviços na tentativa de identificar padrões que se estabelecem no que
diz respeito a integração dos diferentes atores sociais e na verificação da existência de
espaços de participação nas instâncias de tomada de decisão. 
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 1.4.1  Serviços geridos por fundações holandesas 

Os serviços Europeana, Archives Portal Europe, EUscreen, RijksMuseum e The
European Library são geridos por fundações holandesas. Uma fundação (Stichting) na
Holanda, é um tipo de pessoa jurídica que não possui membros, ou sócios, e cujo o
patrimônio deve ser utilizado para o cumprimento de seu propósito descrito no item
objetivos de seu estatuto social.  Na Holanda, uma fundação pode ser estabelecida
tanto para fins públicos quanto privados,  a realização de atividades comerciais são
permitidas se a natureza das mesmas estejam em consonância com os objetivos da
instituição, nesse caso se aplicam os tributos normalmente. Em relação  a composição
de sua estrutura administrativa está prevista a criação da junta administrativa, sendo
flexível a adição de outras instâncias a sua estrutura como por exemplo uma junta
supervisora. 

A  Europeana  é  um  serviço  online  que  agrega  dados  e  diversos  tipos  de
conteúdo cultural europeu que se encontram em acervos digitais de museus, arquivos,
bibliotecas e instituições de audiovisual da Europa. Sua plataforma online disponibiliza
um mecanismo de busca integrado que dá acesso a consulta em acervos de suas
diversas instituições parceiras. Esse serviço tem origem em um projeto da Comissão
Europeia que fomentou sua concepção e desenvolvimento.  Como consequência do
desenvolvimento do projeto, surgiu a necessidade da criação de uma instituição para
assegurar  a  continuidade do serviço.  Desse modo é  criada em 2007,  a  Europeana
Foundation, uma fundação com sede na cidade de The Hague. Segundo estatuto social
da instituição, sua missão é “permitir que as instituições guardiãs da herança cultural
tornem  seus  acervos  acessíveis  e  disponíveis  para  o  re-uso”  (EUROPEANA
FOUNDATION,  2014).  Esta  organização  é  responsável  pela  administração  e
manutenção do serviço da Europeana e de seus projetos derivados. Nos processos de
governança da Europeana Foundation, a Europeana Network Association que é uma
organização  associativa  composta  por  uma  rede  de  aproximadamente  1.700
membros, profissionais de diversas instituições de cultura e tecnologia e áreas afins ao
redor da Europa, figura como uma instituição participativa.
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Figura 1. Estrutura de Governança da Europeana

Fonte: EUROPEANA. Bussiness Plan 2016: Creating Cultural Connections, 2015.

O  conselho  de  membros  da  organização  associativa  Europeana  Network é
composto por 25 pessoas escolhidas por meio de eleição, pelos membros. Dentre os
25 membros que compõem o conselho, seis são eleitos para tomar assento na junta
administrativa  da  associação.  A  chamada  Junta  de  Governança  da  Europeana é
composta pela  Junta Administrativa da  Europeana Network e  pela  Junta Diretiva da
Europeana Foundation.  A  Junta Diretiva da  Europeana Foundation atua em questões
ligadas às operações financeiras, gestão, planejamento e verificação de resultados da
instituição. A Junta Diretiva da fundação é composta por membros representantes de
diferentes parceiros. Além dos seis representantes da Europeana Network Association,
já citados anteriormente, a Junta Diretiva é composta por mais 13 membros dos quais
dois são  representantes  dos  membros  fundadores,  três  representam  a  União
Européia, quatro representam as associações européias guardiãs de acervos culturais
e  quatro  representantes  de  especialistas  dos  campos  da  cultura  que  possam
contribuir para o desenvolvimento das estratégias da instituição.

Atualmente, Europe Facility.  No plano estratégico desenhado para 2015-2020
indica-se  a  possibilidade  de  outras  formas  de  arrecadação,  como  por  exemplo,  a
criação de uma taxa de contribuição para os colaboradores no uso de versões mais
completas do serviço ou a criação de um consórcio onde os países membros da União
Europeia contribuíssem em nome de suas instituições culturais (EUROPEANA, 2014).
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O  Archives Portal Europe  é um serviço online que agrega conteúdos culturais
digitais  de  mais  de  30  acervos  de  instituições  da  União  Europeia.  Esse  serviço  é
resultado  de  desdobramentos  dos  projetos APEnet  (2009-2012) e  APex  (2012-2015),
iniciados e financiados pela Comissão Europeia de 2009 até 2015. A partir de outubro
de 2015, o projeto passou a ser mantido e desenvolvido pela  Archives Portal Europe
Foundation, fundação com sede da cidade de Hague. A instituição declara como missão
ser o “elo perdido” para os usuários ao redor do mundo que buscam informações e
para a comunidade arquivística.  Em outubro de 2014, na ocasião da celebração do
estatuto da fundação, as instituições formalmente associadas a APE eram: Nacionaal
Archief (uma agência da Holanda), Algemeen Rijksarchief in de Provincien (uma instituição
científica da Bélgica),  Archives Nationales de Luxembourg (uma instituição pública de
Luxemburgo),  Subdirección  General  de  los  Archivos  Estatales (uma  ramificação  do
Ministério  de  Educação,  Cultura  e  Esporte  da  Espanha)  e  Risarkivet  (uma  agência
governamental  da  Suécia).  A  fundação  Archives  Portal  Europe possui  dois  corpos
decisórios, a assembléia de associados e a junta diretiva. O papel da junta diretiva é
representar e gerir a fundação. a quantidade de membros que compõem a junta pode
variar de cinco a sete pessoas que são escolhidas pela assembléia de associados. A
assembléia  de associados supervisiona as  políticas  da junta diretiva e os  assuntos
gerais da fundação. Os associados podem ser somente entidades qualificadas como
instituições arquivísticas europeias, essas entidades apontam representantes que irão
compor a assembléia de associados. Ao menos uma vez por ano a junta diretiva e a
assembléia de membros se reúnem para discutir  questões passadas e futuras das
políticas da fundação. Quanto ao financiamento, todo membro associado assume a
responsabilidade de contribuir  financeiramente  com o serviço,  e  essa contribuição
pode variar de acordo com o associado. 

O  EUscreen é um portal online europeu que oferece acesso livre a conteúdos
culturais audiovisuais. Esse portal foi fundado pela Comissão Europeia por meio do
projeto EUscreen (2009-2012) e teve como sucessor o projeto EUscreenXL (2013-2016).
Dessa  forma  o  EUscreen foi  construído  com  a  colaboração  de  um  consórcio  de
arquivos  audiovisual europeu, emissoras públicas e parceiros técnicos e acadêmicos,
com um total de 31 organizações de 22 países europeus que formam sua rede de
colaboradores. Na intenção de garantir sustentabilidade para essa rede, foi fundada
em 2013 a EUscreen Foundation, uma fundação holandesa com sede em Utrecht, que
tem como missão “[..]  ser  uma rede independente e inclusiva que apoia o acesso
durável e contextualizado à herança cultural da televisão européia”(EUSCREEN, 2017).
A fundação  EUscreen é gerida por uma junta diretiva, composta de cinco membros
participantes, e tem como papel administrar e manter a plataforma  euscreen.eu e a
EUscreen  Network.  As  demais  instituições  colaboradoras  estão  divididas  entre  os
“participantes” não contribuintes financeiramente, e os “participantes apoiadores” que
são os que contribuem financeiramente com uma taxa anual. Tanto representantes de
membros  das  instituições  apoiadoras  quanto  das  não  apoiadoras  compõem  o
conselho  de  participantes,  seu  papel  é  possibilitar  o  desenvolvimento  da  missão,

 



16 /  58

aconselhando a junta da fundação e dando suporte na identificação das metas.  O
presidente do conselho representa os participantes na junta diretiva da fundação.

O  RijksMuseum,  que é  o  Museu Nacional  Holandês,  disponibiliza  seu acervo
digitalizado para consulta por meio de seu portal  online. A missão da instituição é
manter,  administrar,  conservar,  restaurar,  pesquisar,  preparar,  recolher,  publicar  e
apresentar objetos artísticos tanto em suas instalações quanto em outros lugares. Em
1995, o museu se torna uma fundação administrada por uma Junta Supervisora e uma
Junta  de  Diretores.  O  financiamento  do  museu  se  dá  por  meio  de  doações  de
entidades parceiras e outras formas de arrecadação.   Em consulta a documentação
em seu site institucional e na internet não foi possível encontrar informações acerca
de outras organizações formais ou informais que possuam algum tipo de participação
nos processos internos de governança de seu serviço. O estudo de Navarrete (2016, p.
26), indica que o Rijksmuseum é uma das instituições culturais européias que possui
relações colaborativas com a Europeana.

A The European Library é um portal online não-comercial que oferece acesso
integrado  a  itens  de  coleções  digitais  de  quarenta  e  oito  bibliotecas  nacionais  da
Europa.  O  projeto  inicial  do  serviço  foi  liderado  pela  British  Library com  o  apoio
financeiro da União Européia e como resultado desse projeto o portal  The European
Library foi lançado em 2005. Dessa forma, o portal passou a ser gerido pela Conference
of European National Librarians- CENL, que é uma fundação Holandesa, cuja a missão é
“apoiar o trabalho das bibliotecas nacionais da Europa para aumentar a visibilidade de
suas coleções patrimoniais, promover um senso de patrimônio comum na Europa e
abri-los para novas gerações de usuários  através de serviços interessantes”  (CENL,
2017). A CENL é uma organização formada por diversas bibliotecas nacionais europeia,
na gestão da TEL ela  recebe apoio de duas grandes associações de bibliotecas da
Europa: a Association of European Research Libraries - LIBER e o Consortum of European
Research Libraries - CERL.  A partir de 2013, a forma de participação na governança do
serviço foi alterada e distribuída determinando que o Comitê Administrativo da TEL
seria composto por um total de 10 membros e a LIBER e a CERL teriam direito a 40%
desses assentos. Quanto ao financiamento, em 2013 os recursos financeiros para o
funcionamento da TEL e de seus projetos adjacentes tinham três fontes: contribuições
da CENL, de subsídios da União Européia e de outras organizações como a Europeana
Foundation e  The  Netherlands  Organization  for  Scientific  Research  (NWO).  Em  2016,
alegando que o modelo de agregação de dados oferecido pelo serviço não mais se
configurava como uma boa opção para todas as bibliotecas nacionais membros,  a
CENL encerra o serviço de agregação para as bibliotecas e congela o portal, mantendo
o acesso aos dados digitais e bibliográficos e indica a Europeana manterá o serviço de
agregação para bibliotecas.
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 1.4.2  Serviços geridos por organizações não governamentais 
(sem fins lucrativos)

Os serviços Wikipedia, Wikimedia Commons, ARTStor, JStor, Digital Public Library of
America, Internet Archive, HathiTrust, o Smithsonian são administrados por organizações
sem fins lucrativos do Estados Unidos da América. Uma organização enquadrada no
item  501(c)(3)  da  legislação  tributária  norte-americana  é  considerada  sem  fins
lucrativos,  tem  direito  a  isenção  de  impostos  e  concede  benefícios  fiscais  aos
doadores.  Em uma organização desse tipo não há donos, e os fundadores podem
estar na junta de diretores ou atuar como funcionários da organização. Pode ou não
haver  membros  envolvidos  diretamente  nos  negócios  da  organização.  Segundo as
informações  disponíveis  no  site  do  Internal  Revenue  Service (IRS),  uma  das
características principais dessas organizações é a existência de comitês que operam a
organização em relação às questões orçamentárias, relações públicas e arrecadação
de fundos. A governança de uma organização 501(c)(3) é de responsabilidade da Junta
de Diretores que também pode receber o nome de Junta de Curadores ou junta de
governadores.

O ARTStor que é uma biblioteca digital que armazena imagens e mídias digitais
de diversos museus, arquivos, artistas e instituições educacionais de várias partes do
mundo,  e o  JStor,  que é uma biblioteca digital  “que provê acesso a mais de 2.300
revistas  acadêmicas,  40.000  livros  e  milhões  de  objetos  e  documentos  de  fonte
primária para pessoas ao redor do mundo, são atualmente geridos pela organização
sem fins lucrativos Ithaka Harbor. Essa organização tem como missão “trabalhar com a
comunidade global de educação superior para avançar e preservar o conhecimento e
melhorar  o  ensino  e  aprendizado  por  meio  do  uso  das  tecnologias  digitais”  (IRS,
2015a). O JStor se constitui como uma organização sem fins lucrativos em 1995, após
ser lançado como projeto piloto sob a direção da Universidade de Michigan, e em 2009
se funde com a Ithaka Harbor se tornando um serviço da organização. O ArtStor é uma
iniciativa  que  nasce  na  Mellon  Foundation,  se  torna  uma  organização  sem  fins
lucrativos,  e  em 2016 declara  a  aliança  estratégica  que  transfere responsabilidade
administrativa  e financeira da Artstor para a Ithaka Harbor. Tanto o Artstor quanto o
Jstor gera rendimentos por meio de taxas (taxa única de adesão do serviço e uma taxa
anual de acesso para manutenção) pagas pelas instituições que aderem aos serviços. 

Tanto a Wikipedia, que é um enciclopédia colaborativa, quanto o repositório de
mídias  Wikimedia  Commons  são  serviços  geridos  pela  entidade  sem  fins  lucrativos
Wikimedia Foundation. A organização sem fins lucrativos, declara que sua missão é 

“[..]empoderar  e  engajar  pessoas  ao  redor  do  mundo  a  coletar  e
desenvolver  conteúdo  educacional  sob  licença  livre  ou  em  domínio
público, disseminando de forma efetiva e global [...] a fundação irá gerar e
manter as informações úteis geradas pelos seus projetos disponível  na
internet livre de taxas, perpetuamente” (IRS, 2015c). 
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Segundo o  estatuto social,  a  organização possui  uma junta  curadora  que  é
responsável por gerir a fundação e seus negócios. A Junta Curadora é composta de
pelo menos nove membros,  dos quais três são selecionados por meio do voto da
comunidade,   dois são selecionados pelos capítulos e organizações temáticas , e até
quatro membros podem ser apontados pela  junta.  Os capítulos e as organizações
temáticas  são  organizações  independentes  sem  fins  lucrativos,  fundadas  para
promover  e  dar  suporte  aos  projetos  da  Wikimedia em  uma  determinada  região
geográfica ou tema específico. Em 2006 se estabelece uma junta consultiva formada
por  uma rede  de  especialistas  de  diferentes  áreas  que  devido  suas  habilidades  e
competências são selecionados para atuar na fundação e seus projetos. Ela aconselha
a Junta Curadora em seus processos estratégicos de tomada de decisão. A Wikimedia
Foundation é financiada por meio de doações individuais e institucionais.

O  serviço  de  biblioteca  digital  Digital  Public  Library of  America  reúne  e
disponibiliza  conteúdos  culturais  digitais  de  bibliotecas,  arquivos  e  museus  dos
Estados  Unidos.  De  acordo  com  sua  missão,  os  conteúdos  reunidos   “[..]serão
mantidos livremente acessíveis ao mundo” (IRS, 2014a).  Segundo o estatuto, a  DPLA e
seus projetos são geridos por uma organização sem fins lucrativos de mesmo nome,
 cujo o corpo gestor é formado pela Junta de Diretores, de no mínimo três membros e
no  máximo  11  membros,  e  pelo  Diretor  Executivo  que  é  guiado  pela  Junta  de
Diretores. A Junta de Diretores é atualmente composta por bibliotecários públicos e de
pesquisa,  tecnólogos,  autores,  acadêmicos  de  propriedade intelectual,  especialistas
em  estudos  de  mídia  e  especialistas  em  negócios  de  todo  o  país. Os  recursos
financeiros  da  DPLA  são  oriundos  de  contribuições  de  fundações  e  de  agências
governamentais. 

A  Internet  Archive é  uma   biblioteca  digital  que  arquiva  e  reúne  conteúdos
culturais  digitais  de  diversos  formatos,  a  organização  responsável  por  gerir  esse
serviço e seus projetos é também chamada Internet Archive,  organização sem fins
lucrativos fundada em 1996. A organização se declara como uma “biblioteca dedicada
a preservar materiais físicos e digitais e prover acesso público ao conhecimento”(IRS,
2015a).  Atualmente  a  organização  é  administrada  por  uma  Junta  de  Diretores
composta por quatro membros. A  Internet Archive é financiada por meio de doações
individuais e institucionais, subsídios e serviços de arquivo e digitalização oferecidos
aos parceiros. 

O HathiTrust é  um  repositório  digital  que  armazena  conteúdos  culturais  de
diferentes instituições dos Estados Unidos.  Foi  iniciado em 2008 como um projeto
colaborativo e tem como membros fundadores a University of California e os membros
do Committee on Institutional Cooperation - CIC que é formado pela University of Chicago,
Indiana University, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Iowa, University
of Michigan, Michigan State University,  University of Minnesota,  Northwestern University,
Ohio  State  University,  Pennsylvania  State  University,  Purdue  University  e University  of
Wisconsin-Madison.  O  serviço  HathiTrust é  legalmente  constituído  como  parte  da
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University of Michigan, tendo suas atividades e regulamentos sujeitos às regras desta
universidade.  Os  membros  representativos  do  HathiTrust são  designados  pelas
instituições parceiras e tem o poder de aprovar os critérios de elegibilidade da Junta
de  Governadores,  aprovar  orçamentos,  alterar  ou  propor  itens  do  estatuto  e
aconselhar a Junta de Governadores sobre quaisquer assuntos relativos aos membros.
A Junta de Governadores é responsável  por administrar as propriedades,  assuntos,
negócios  e  atividades  do  HathiTrust.  Essa  junta  é  composta  por  12  membros,
apontados e eleitos, e o Diretor do Executivo que atua como um membro sem direito
a voto. A Junta dos Governadores é composta por 12 membros e o Diretor Executivo
que atua como um membro sem direito a voto. Para compor a junta, seis membros
são apontados pelas instituições fundadoras do HathiTrust e seis membros são eleitos
pelos membros em geral (HATHITRUST, 2017). 

O  Smithsonian é  uma  instituição  museal  estadunidense  composta  por  um
complexo  de  dezenove  museus  e  disponibiliza  parte  de  seu  acervo  digital  para
consulta  online.  O  Smithsonian  Institute declara  que  sua  missão  é  “desenvolver  e
difundir o conhecimento”(IRS, 2014b). A instituição foi criada legalmente em 1846 pelo
Congresso dos Estados Unidos que delegou a responsabilidade de administração do
Smithsonian  à  junta  de  regentes.  Fazem  parte  desta  junta  o  chefe  de  justiça  dos
Estados  Unidos  da  América,  o  vice-presidente  e  três  membros  do  Senado,  três
membros da United States House of Representatives e mais nove cidadãos. Os recursos
financeiros que mantém o Smithsonian são de origem federal, cerca de 60% de seu
orçamento e o restante de doações, sujeitas a descontos no imposto de renda.

 1.4.3  Serviços geridos por organizações governamentais

A World Digital Library, British Library, Gallica,  Trove e o DigitalNZ  são serviços
administradas por entidades governamentais que se localizam, respectivamente, nos
Estados Unidos, Reino Unido, França, Austrália e Nova Zelândia. 

A World  Digital  Library é  uma  biblioteca  digital  que  disponibiliza  conteúdo
cultural  de  diversos  países  e  culturas  ao  redor  do  mundo.  É   um  projeto  de
colaboração internacional gerido pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da
América - U.S. Library of Congress - realizado com o apoio da Organização das Nações
Unidas  para  a  Educação,  a  Cultura  e  a  Ciência  (UNESCO)  e  tem  como  parceiros
bibliotecas, arquivos, museus, instituições educacionais de todo o mundo. O Conselho
Executivo do projeto é composto por sete membros,  entre eles o Diretor Geral  da
UNESCO ou seu representante e o diretor da instituição que administra o projeto, que
no caso é a Biblioteca do Congresso. O Conselho Executivo é eleito pelos parceiros da
WDL durante a reunião anual. Os parceiros, ou associados, são bibliotecas, arquivos e
instituições que possuem acervos e contribuem para WDL ou instituições fundações e
companhias  privadas  que  contribuem  para  o  projeto  compartilhando  tecnologia,
realizando reuniões de grupos de trabalho ou contribuindo financeiramente. O projeto
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WDL é  financiado  por  meio  de  doações  e  contribuições  de  instituições  públicas  e
privadas. 

A British Library  é a biblioteca nacional do Reino Unido que agrega e armazena
conteúdos  culturais,  analógico  e  digital,  dos  países  do Reino Unido e  disponibiliza
parte de seu acervo por meio do portal  da biblioteca. O Ato de 1972 estabelece a
British Library e a coloca sobre o controle e administração da Junta da British Library
(BRITISH LIBRARY, 1972). Tanto o presidente quanto os demais membros da Junta são
apontados pelo Secretário de Estado para a Cultura, Olimpíadas, Mídia e Esporte, com
exceção de um membro que é   apontado pela rainha. Os membros da junta tem a
responsabilidade  de  certificar  que  a  BL  cumpra  os  requerimentos  estatutários  e
administrativos garantindo o bom uso dos fundos públicos. A Junta da BL tem o poder
de constituir o Conselho Consultivo da British Library   que se torna responsável por
auxiliar  e  aconselhar  a  Junta  da  BL  em  relação  ao  planejamento,  políticas  e
desenvolvimento  operacional,  os  membros  desse  conselho  são determinados  pela
Junta da BL.

A  Gallica  é a biblioteca digital  da Biblioteca Nacional da França (Bibliothèque
Nationale de France), e oferece acesso a milhares de conteúdos culturais digitalizados
de seu acervo e acervos parceiros. A Biblioteca Nacional da França -  BNF está sob
responsabilidade do Ministério de Cultura e Comunicação (Ministère de la culture et de
la  communication)  da  França.  Por  meio  da  Gallica,  a BNF  apoia  a  digitalização  e
disponibilização de acervos de aproximadamente 270 parceiros que se dividem entre
bibliotecas e iniciativas locais de cooperação, entidades de pesquisa e educação no
ensino superior e outras bibliotecas especializadas de diferentes naturezas. 

O Trove é uma plataforma da Biblioteca Nacional da Austrália que agrega e
disponibiliza conteúdos culturais digitais de bibliotecas, museus, arquivos, repositórios
e etc. O modelo de governança do Trove é interno, ou seja, é gerido pela Biblioteca
Nacional  que  se  configura  como a  único  financiador  da  infra-estrutura  central  do
serviço.  Dentro  da  estrutura  organizacional  da  Biblioteca  Nacional,  o  Grupo  de
Referência do Trove é o responsável por enviar as questões relativas ao serviço para o
Grupo Corporativo de Gerenciamento da Biblioteca que é responsável pelos recursos
assim  como  as  questões  legais  e  de  conformidade  do  serviço.  O  Conselho  da
Biblioteca é o responsável pela supervisão do Trove assim como dos demais serviços
da  biblioteca.  Além dos  grupos  internos,  dois  grupos  externos  recebem relatórios
relativos ao Trove, o Comitê Consultivo de Bibliotecas da Austrália - Libraries Australia
Advisory  Committee  (  LAAC)  -  que representa  uma rede  de  aproximadamente  1200
bibliotecas do país, e as Bibliotecas nacionais e estaduais da Australásia - National and
State Libraries Australasia (NSLA).

O DigitalNZ é  um portal  que  reúne  conteúdos  culturais  digitais  de  diversas
bibliotecas, museus, departamentos governamentais, organizações de financiamento
público,  mídias  e  grupos comunitários  da Nova Zelândia.  Esse  serviço se  encontra
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sobre  a  gestão  da  National  Library  of  New  Zealand,  a  biblioteca  nacional  da  Nova
Zelândia, que se encontra sob responsabilidade do Ministério de Assuntos Internos do
país. Deste modo a governança do DigitalNZ se dá por meio dos órgãos estatutários da
 National  Library  of  New  Zealand  que  são  a  Comissão  Consultiva  de  Biblioteca  e
Informação  -   Library  and  Information  Advisory  Commissions-   e  os  Guardiões  da
Biblioteca  Alexander  Turnbull -  Guardians/Kaitiaki  of  Alexander  Turnbull  Librar.  A
Comissão Consultiva é composta por seis membros e o bibliotecário nacional que não
tem poder de voto, o membros são apontados pelo ministro de assuntos internos da
Nova Zelândia. Já os Guardiões da Biblioteca  Alexander Turnbull atendem a assuntos
relativos a referida coleção. 

 1.5 Reflexões em busca de uma conclusão 

Dos  vinte  serviço  identificados  observamos  que  onze  deles  possuem  um
modelo de governança interno, ou seja, embora alguns deles colaborem com outros
serviços em relação ao compartilhamento de dados,   não encontramos informações
acerca  de  uma  política  de  colaboração  e  contribuição  de  agentes  externos  às
instituições gestoras do serviços, no sentido da abertura de espaços de participação
nas tomadas de decisões. Os outros nove serviços - Europeana, Archives Portal Europe,
EUscreen, The European Library, Wikipédia, Wikimédia, HathiTrust, World Digital Library,
Digital Public Library of America - apresentam um modelo de governança que estimula
práticas de compartilhamento e colaboração que vão além do compartilhamento de
recursos  econômicos,  dessa  forma  estão  envolvidos  em  seus  processos  de
governança,  e  nas  instâncias  de  tomadas  de  decisões  diferentes  agentes  como:
financiadores, instituições detentoras de acervos culturais,  profissionais das áreas de
interesse e até mesmo usuários colaboradores. 

Os serviços,  como seria de esperar,  apresentam arranjos muito variados de
governança, evidenciando que a construção de soluções estão intimamente ligadas às
especificidades sócio-técnicas do local e momento em que surgem como soluções em
potencial  para  resolver  os  problemas  ligados  a  organização  e  disponibilização  da
informação em rede. No entanto, pode-se encontrar alguns pontos em comum que
são elementos que vale destacar para a reflexão do que pode ser incorporado em
uma eventual política pública brasileira para o setor.

O  primeiro  ponto  comum  é  o  uso  da  constituição  de  fundações  e
organizações não-governamentais como instituições que podem fornecer o respaldo
institucional  dinâmico  o  suficiente  para  responder  aos  diferentes  desafios
organizacionais de disponibilização dos serviços. Percebe-se que isso é uma estratégia
utilizada por diferentes países, tanto no União Européia quanto nos Estados Unidos. A
formação  de  uma  fundação  parece  dar  o  foco  institucional  específico  de  uma
organização que objetiva em sua missão trabalhar a agregação dos diferentes atores
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em suas instâncias de tomada de decisão, por mais diferentes que sejam entre si,
além de ofertarem um lócus institucional para a formação de diferentes estratégias de
captação de recursos.

Outro ponto que vale mencionar é a convivência com recursos públicos
e  privados,  em  sua  grande  maioria  nas  instituições  analisadas,  gerando  modelos
híbridos  de  alocação  de  recursos.  Sem  dúvida,  essa  é  uma  prática  ainda  pouco
explorada no cenário brasileiro e com poucos casos de implementação que possam
servir  de  parâmetro.  No  entanto,  é  interessante  notar  que  esse  arranjo  permite
diferentes composições dos atores envolvidos em relação a circulação de recursos,
sendo  que  em  alguns  casos  os  membros  da  rede  a  financiam,  em  outros  são
beneficiários de recursos captados pela instituição agregadora da rede. 

As instituições privadas e públicas, em menor número, refletem condições de
existência que parecem atreladas a países e mercados altamente desenvolvidos e com
capacidade de financiamento de suas próprias operações que as permitem propor
modelos próprios e autônomos de funcionamento de seus serviços. 

Nesse momento, cabe a questão: como a situação da política cultural
brasileira  pode  se  beneficiar  da  compreensão  desse  cenário  complexo?  O  Brasil
apresenta características únicas no cenário cultural mundial, tanto em termos de sua
riqueza quanto em termos de sua complexidade administrativa e gerencial. A criação
de serviços de informação que ganhem escala nacional é rara no país e em poucos
casos  específicos  se  obteve  sucesso  em termos  de  sustentação  e  perenidade  dos
serviços. Cabe, sem dúvida, ao país definir e se inspirar em elementos institucionais
que  possam  prevalecer  no  campo  da  gestão  cultural  para  além  de  gestões  de
administrações públicas partidárias específicas, onde há momentos da política em que
projetos para apoio aos acervos surgem e fomentam recursos, mas onde em outros
isso deixa de ser prioridade e ações estruturantes fundamentais perdem relevância e
sua capacidade de entregar o que se espera desses serviços. 

Nos parece, a partir dos resultados apontados nesta pesquisa, que a
formação de experiências na construção de políticas públicas que objetivem identificar
atores institucionais e sociais de relevância na sociedade civil, definir papéis e modelos
de atuação que ampliem e permitam diferentes níveis de participação e tomada de
decisão, bem como gerem instâncias com níveis e responsabilidades diferentes um
caminho  necessário  a  se  percorrer  na  construção  de  uma  política  efetiva  para
estimular e dar sustentabilidade a construção de acervos digitais em rede. Juntar a
esses elementos à  formação de uma institucionalidade que permita o diálogo e o
trânsito entre elementos públicos e privados parece ser uma condição que amplie o
potencial  dessa  política  de  responder  às  demandas  sócio-técnicas  do  complexo
cenário das políticas informacionais do século XXI.
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 2  Artigo: As práticas da cultura digital

 2.1 Em busca de um conceito

A  ideia  de  cultura  digital,  seja  como  área  organizacional  em  instituições
voltadas para políticas públicas culturais ou mesmo em instituições privadas de mídia
e marketing, seja como conceito no campo da pesquisa acadêmica e em pesquisas de
formas de consumo e produção de comunicação, tem prestado um serviço de extrema
relevância, sobretudo na última década no Brasil, na tentativa de articulação de uma
multiplicidade de conceitos servindo como ponto de apoio na produção de um comum
para  falar  sobre  a  construção  de  políticas  públicas,  projetos  experimentais,
movimentos  ativistas,  pesquisa  acadêmica,  laboratórios  liberais,  inovação  social,
movimentos de comunicação, participação social, acervos digitais, modelos de gestão,
entre tantas outras coisas que poderiam ser aqui enumeradas. No entanto, como todo
conceito  transversal,  acaba correndo o  risco de uma enorme polissemia,  podendo
representar  tudo  e  nada  ao  mesmo  tempo.  Ao  que  parece,  a  cultura  digital  se
encontra atualmente nessa condição.

Vale aqui,  portanto,  um movimento que busca menos definir  cultura
digital  a  partir  de  uma linha  teórica  e  conceitual  específica  dentre  as  muitas  que
disputam o conceito e mais formular algumas interrogações que facilitem clarear qual
o  campo  de  jogo  e  suas  possíveis  regras  de  formação  onde  se  encontram  esses
diversos conceitos e o que parece pautar a sensação de que apesar de distintos ainda
assim formam um comum.  O primeiro  ponto que  vale  se  questionar  é  o  próprio
sentido  de  cultura  para,  num  segundo  momento,  entender  quais  são  as
especificidades que podem caracterizar a experiência do digital.

Definir cultura a partir de um único ponto de vista não é só uma tarefa
que soa ingênua para o que se busca discutir aqui como também uma contradição em
relação as várias formas de discutir o conceito,  que, apesar de múltiplas e mesmo
divergentes, parecem invariavelmente ressaltar um ponto em comum entre elas: em
torno  das  diferentes  tentativas  de  definir  cultura  encontramos  algo  que  procura
explicar  a  diversidade  das  práticas  sociais  humanas.  De  alguma  maneira,  essas
tentativas anunciam que é por meio da cultura que se pode expressar, reconhecer e
mesmo valorizar a diversidade dessas práticas.

“... a cultura refere-se aos elementos simbólicos da vida social, ou seja, a
um conjunto de representações,  valores  morais  e  ideais  que institui  e
organiza a sociedade. Os aspectos simbólicos de uma dada organização
social  não existem acima dos indivíduos,  como “estrutura estruturada”,
mas a partir da ação dos próprios indivíduos uns em relação aos outros,
sujeitas a mudanças, como “estrutura estruturante”” (PASSIANI e ARRUDA,
2017, pag. 135) 
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Trata-se, portanto, de se buscar aqui formas possíveis de se observar a cultura
em busca de identificar regularidades e estabelecer alguns critérios de significação
que permitam compreender as diferentes culturas, suas proximidades, seus pontos
em  comum,  suas  dissonâncias,  distâncias  e  com  isso  estabelecer  pontos  de
observação que façam avançar um ponto de vista científico sobre o objeto. Para tal,
levar  em  consideração  a  observação  desses  elementos  simbólicos  da  vida  social
constitui esse ponto de vista e uma estratégia necessária para então definir elementos
constituintes de uma cultura. Mas, cabe ressaltar, que é na ação social relacionada a
esses  elementos  simbólicos  que  se  pode  observar  a  cultura  em  movimento,  sua
dinâmica  como  prática  social,  definindo  regularidades,  padrões  e,  eventualmente,
dissonâncias que constituem o mundo social. Entende-se aqui por prática social aquilo
que se revela nas condutas regulares dos agentes em dinâmica de interação social,
produzindo as coisas que se fazem e as coisas que não se fazem, como sugerido por
Bourdieu (THIRY-CHERQUES, 2006).

“O senso prático, senso de orientação e senso de jogo, simultaneamente,
é  o  que  permite  aos  agentes  se  adaptarem  a  um número  infinito  de
situações sem seguir explicitamente uma norma, uma regra, um código
transmitido  (postura  que  a  abordagem  estruturalista  mecanicista  é
incapaz  de  explicar),  mas  sem  que  por  isso  eles  obedeçam  ao  livre
decreto de seu pensamento, como pretendem as teorias subjetivistas ou
racionalistas” (SAPIRO, 2017, p. 297)

A ideia de práticas é menos importante para definir cultura e mais por quê
coloca  o  conceito  em  movimento  e  a  faz  caminhar  em  conjunto  com  a  própria
dinâmica social dos diferentes povos e da convivência humana. Recupera a ideia desse
senso de jogo, que estabelece contornos e regularidades possíveis de manifestação. É
no  movimento  do  que  se  conserva  e  no  movimento  do  que  se  transforma  que
encontramos ali a cultura, aparecendo como daquilo que se fala, daquilo que se faz e
daquilo que se vive. É a partir dos modos de produção, conservação e socialização do
simbólico que ali se encontra os pontos de observação necessários para se identificar
as diferentes perspectivas culturais. Conceito meio, a cultura só encontra seu espaço
como contorno daquilo que se expressa, se faz ver e disputa o próprio sentido de sua
existência. Prática é, portanto, vida enquanto se faz viver.

Tem-se aqui algumas linhas do campo de jogo. É por meio do olhar que
busca  reconhecer  as  práticas  de  socialização  do  simbólico que  se  encontra  as
manifestações que ajudam a descrever não só a cultura na qual se está imerso como
também  colocar  em  análise  e  refletir  sobre  a  cultura  do  que  parece  dissonante,
estranho ao próprio modo de se manifestar. Outras práticas podem ser observadas,
compreendidas  e  o  próprio  horizonte  que  singulariza  os  indivíduos  se  expande
quando as práticas se remixam produzindo o jogo infinito das invenções humanas em
seus modos de existência.
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 2.2 Socialização do simbólico: as singularidades do 
espaço social digital

Mas,  e  o  tal  do  digital?  Como ele  se  relaciona  com  cultura  a  ponto  de  se
estabelecer  como  expressão  composta  chegando  mesmo  a  se  manifestar  como
“cultura digital” e funcionar como produtor de sentidos para um número expressivo
de instituições, grupos e pessoas?

Entendendo aqui cultura como conceito meio, operador de aberturas
de significado que permite observar as práticas sociais em seu contínuo movimento
do conviver em torno das diferentes formas possíveis de socialização do simbólico, e
se faz de fato algum sentido falar de cultura digital é, portanto, porquê se está falando
aqui de um conjunto de práticas sociais que acontecem de forma singular no espaço
social digital. É importante destacar aqui a ideia de singularidade para que possa falar
de cultura digital,  entendendo por isso que há práticas que apenas podem se dar
nesse  espaço  social  e  que  terminam  por  ser  inerentes  às  suas  condições  de
possibilidade e restrições, quer sejam elas técnicas, em relação ao meio no qual se
dão, ou sociais, em relação ao tipo de interação por meio do qual se socializa. 

Nada além do óbvio, mas vale aqui ressaltar que esse espaço do digital
é o espaço do que se produz por meio de uma máquina de processamento simbólico
que opera e transforma ondas elétricas em sinais binários, conhecidos por 0s e 1s,
permitindo  a  construção  de  inúmeras  estratégias  de  cálculo  desses  sinais   e  sua
recombinação por meio de algoritmos que repetem blocos de cálculos complexos em
uma velocidade muito superior comparada a velocidade da cognição humana, o que,
de  maneira  simplista,  é  o  fundamento  de  todas  as  experiências  de  uso  de
equipamentos digitais que um dia venham a surgir, do simples desenho de uma linha
na  tela  de  computador  ao  movimento  de  pousar  um  satélite  num  cometa  em
movimento.

O digital é ainda fenômeno recente na história humana, aparecendo em
suas primeiras experiências apenas na década de 1940, no âmbito de todo o esforço
de inovação técnica e científica em busca de vantagens estratégicas no conflito militar
da II Guerra Mundial. Experimento na década 1940 e produto comercial em escala na
década  de  1980,  o  digital  se  instaura  como  espaço  no  imaginário  humano  a
aproximadamente 40 anos. Apesar da enorme quantidade de estudos, pesquisas e
tentativas  de  analisar  esse  fenômeno  a  partir  de  muitos  olhares  diferentes,  é
praticamente unânime a compreensão de que junto com o tal fenômeno do digital
ocorrem transformações profundas nos modos de existência humana.

No esforço de procurar dar visibilidade ao campo de jogo da cultura
digital,  pode-se  então  perguntar  quais  são  as  práticas  sociais  que  surgem  e  se
consolidam  junto  a  esse  fenômeno  do  digital  e  que  servem  de  sustentação  às
diferentes formas de entendimento de cultura digital. Parece aqui que a chave para
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refletir sobre essas práticas é o próprio fundamento do que representa o digital, ou
seja,  a  sua  capacidade  singular  de  manipulação  simbólica  automática,  o  que  a
diferencia em relação a todos os outros suportes de manipulação que já foram antes
desenvolvidos pelo ser humano. 

Não  se  trata  apenas  de  singularizar  o  aspecto  quantitativo  do
fenômeno, a capacidade de lidar com a manipulação simbólica em alta quantidade e à
velocidade  da  luz,  mas  dos  aspectos  qualitativos,  sobretudo,  a  capacidade  de
produção  de  outros  usos  possíveis  dos  símbolos  que  somente  se  tornam  viáveis
quando processados em alta velocidade e quantidade, criando condições estruturais
para  que  determinadas  experiências  possam  se  dar.  É,  portanto,  em  torno  da
investigação  do que  ocorre  a  partir  dessa  ideia  de  manipulação simbólica  que  se
propõe  4  grandes  conjuntos  de  práticas  sociais  que  podem  ser  observadas  no
universo  do  espaço  digital:  práticas  informacionais,  práticas  comunicacionais,
práticas relacionais e práticas curatoriais.

 2.3 As 4 práticas sociais da cultura digital

Práticas  que  giram  em  torno  de  diferentes  estratégias  e  propósitos  de
manipulação simbólica, produzindo diferentes modos de manifestar a cultura digital
como espaço de expressão cultural humana. Práticas que dão passagem a fenômenos
que podem se  complementar  na  própria  perspectiva  histórica  do que  tem sido a
sofisticação dessas estratégias de manipulação simbólica do universo digital. Práticas
que  demandam  novos  suportes  tecnológicos  interacionais  que  permitem  a
manipulação  de  documentos,  de  objetos  multimídia,  de  transformações
informacionais  e  de  manipulação  de  fluxos  comunicacionais  altamente  flexíveis,
tornando  viável  recombinações  em  tempo  real  de  diferentes  símbolos  e  fluxos
simbólicos em novos objetos que dão passagem a novos tipos de relações sociais. É
apenas por meio da observação de como esses novos elementos simbólicos aparecem
que se pode identificar os traços característicos dessas práticas sociais que aqui se
defende que constituem a cultura digital.

O primeiro conjunto de práticas denomina-se práticas informacionais.
A etimologia da palavra informação remete a ideia de dar forma, moldar algo usando
os recursos da própria mente. Há algo aqui que possui a característica de um evento,
ou seja, há uma dinâmica de moldar algo a partir dos sinais que se recebe do mundo
através de capacidade sensorial e sensibilidade e a busca que se move por um desejo
de produzir uma forma de representar um significado, uma forma de ver um pedaço
do mundo que  a  lente  sintetiza  na  ideia  que  se  traduz  palavra.  Energia  e  forma,
produção de uma metaestabilidade temporária, estrutura dinâmica, a informação se
constitui deste encontro entre os sinais do mundo e a lente da intencionalidade, seja
ela consciente ou não, daquele que olha. Tem-se aqui todo um conjunto de práticas
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sociais  que  podem então ser  compreendidas,  são elas  as  práticas  de  moldar,  dar
forma a matéria  do digital,  mixar e remixar  os  elementos simbólicos a luz de sua
capacidade automática de processamento. 

A produção de um texto que se percebe hipertexto por meio da construção de
uma  página  web usando  tags em  código  html que  conectam  um  desenho,  uma
fotografia,  a  edição  de  uma tabela  e  estabelece  relações  de  hiperlink com  outros
documentos  previamente  criados  são  exemplos  deste  tipo  de  prática.  Dão  forma
substancial ao universo digital e são, dentre as outras práticas propostas, as que têm
maior  estabilidade  temporal  e  que  servem,  portanto,  de  apoio  a  um  conjunto  de
estratégias que procuram estabilizar sentidos, narrativas e maneiras de entender as
coisas ao redor de um agente social. 

Tamanha sua importância enquanto conjunto de práticas que permite surgir
áreas  inteiras  de  conhecimento  que  explicitam  e  procuram  sistematizar  as  “boas
práticas” da modelagem informacional, tal como o que se conhece hoje pelo conjunto
de  conhecimentos  denominado  “arquitetura  da  informação”.  Na  experiência  de
produção da web, são as práticas que primeiro aparecem em tempos onde a rede se
constituía basicamente de links que referenciavam documentos digitais e das poucas
coisas que se poderia executar em rede era visitar esses  links e ter acesso a esses
documentos. Apesar de hoje parecer banal,  representou a sua época uma enorme
revolução  na  possibilidade  de  produção  de  um  novo  espaço  informacional  que
ampliou de maneira única na história da humanidade a capacidade de acesso das
pessoas a essas formas de estruturação de significado produzidas por outras pessoas
que nem sequer se teria a possibilidade de um dia ter contato. Eram formas de se
socializar mapas cognitivos de conexão entre documentos.

Vale  frisar  que  surge  aqui  os  indícios  de  uma  nova  forma  de  cultura  que
começa  a  se  desenvolver  em  torno  de  novas  práticas  e  suas  possibilidades  de
apropriação social.  É  a  cultura do hiperlink,  onde por meio da alta  capacidade e
flexibilidade  de  manipulação  simbólica  de  documentos  torna-se  possível  conectar
diferentes objetos, pedaços de objetos e criar verdadeiros mapas de navegação por
entre esses objetos, surgindo, de fato, toda uma nova metainformação que traz a tona
as  escolhas  e  os  modos  de  conexão  de  documentos  estabelecidos  pelos  agentes
sociais que produzem essas conexões. É observando esse fenômeno de manipulação
simbólico como modo de socialização que se percebe as regularidades instituintes de
uma prática social: a produção do hipertexto torna-se regra, modo de escrita, hábito
socializado  e  incorporado  em  estratégias  de  escrita,  formas  de  arte,  vendas  de
produto e componente ativo de cursos de formação que ensinam as “boas práticas” da
socialização na web.

O segundo conjunto de práticas denomina-se  práticas comunicacionais. No
caso  da  comunicação,  a  referência  a  sua  etimologia  parece  também  auxiliar  a
caracterizar o conjunto de práticas que aqui se quer colocar em evidência. Comunicar
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é  partilhar,  participar  de  algo,  tornar  comum.  As  práticas  comunicacionais  podem
então  ser  percebidas  menos  pela  sua  demanda  de  uma  metaestabilidade  e
necessidade  de  dar  forma  e  mais  pelas  estratégias  de  fazer  circular,  pôr  em
movimento e se fazer chegar de um ponto ao outro de uma rede de nós em conexão.
No  universo  digital,  o  desenvolvimento  de  protocolos  específicos,  síncronos  e
assíncronos,  permite  o  surgimento de serviços  e  ferramentas  comunicacionais  tais
como o e-mail, a mensageria instantânea (icq, hangout, whatsup) e os fóruns, para citar
algumas.  A  web cresce  em  sofisticação  e  complexidade  permitindo  não  apenas  a
criação de documentos digitais em formas específicas de representação de significado
mas agora permite a produção de inúmeras estratégias de fazer circular essas formas.

As  práticas  comunicacionais  surgem  a  partir  da  percepção  de  que  se  está
diante de novos modos de socialização por meio da conversação em rede. Esse novo
tipo  de  manipulação  simbólica  e  seu  efeito  nas  formas  de  comunicação  é  mais
facilmente percebido quando se nota as novas estratégias de mensagem instantânea.
São  os  aplicativos  que  convocam  a  atenção  em  tempo  real  avisando  de  novas
mensagens  que  chegaram  e  permitindo  que  se  envie  mensagens  com  alta
complexidade simbólica (áudio, vídeo, imagens) a qualquer momento e com tempo de
entrega praticamente imediato.  São mensagens que tendem a convocar a atenção
imediata, modificando, muitas vezes, a experiência de fruição do tempo de interação
social. O que se observa é que esses aplicativos modificam não apenas a intensidade e
a temporalidade da interação, mas também sua qualidade, gerando novas dinâmicas
de conversação, onde tipos novos de mensagens são produzidas, novas formas de
utilização do texto e escrita, chegando a formação de novos agrupamentos temáticos
de pessoas para se socializar dessa maneira. É a cultura da mensagem instantânea.

O terceiro conjunto de práticas denomina-se  práticas relacionais. O que se
procura  evidenciar  aqui  é  a  perspectiva  do  surgimento  de  novas  estratégias  de
relacionamento social no universo digital. Novas relações são possíveis e toda uma
nova  gramática  da  relação  passa  a  ser  experimentada  em  novas  estratégias  de
manipulação  simbólica.  O  surgimento  das  inúmeras  experiências  de  formação  de
grupos,  coletivos  e,  sobretudo,  das  mídias  sociais  é  a  manifestação mais  evidente
dessas práticas na web. Pode-se agora fazer novos amigos e redefinir a própria noção
de amizade, cutucar pessoas, criar grupos abertos e fechados segmentando o espaço
social  conforme  interesses  específicos,  curtir,  votar,  compartilhar,  recomendar,
comentar,  enfim,  práticas  relacionais.  Pode-se  mesmo  se  relacionar  com  recursos
materiais  dessa  maneira,  como  os  novos  aplicativos  para  obtenção  de  transporte
(Uber), reserva de acomodações para viagens (AirBnb) e mesmo para monetização de
recursos  interacionais  (Blockchain).  Novas  tecnologias  de  manipulação  simbólica
foram fundamentais  para  o  desenvolvimento e  potencialização dessas  práticas,  se
disseminando como experiência cultural em escala sobretudo a partir do início dos
anos 2000. 
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Ao se perceber um conjunto novo de modos de relação social mediados por
eventos específicos que condicionam essas relações pelas funcionalidades disponíveis
dos aplicativos de mídias sociais, nota-se não apenas as novas dinâmicas sociais mas o
surgimento  de  novas  significações  do  que  representam  simbolicamente  essas
relações. Expressões como “curtir” passam a ganhar novas dimensões sociais e efeitos
simbólicos que parecem induzir modos específicos de relacionamento social. Um dos
efeitos mais fáceis de se observar essas práticas  é por meio das linhas do tempo
estabelecidas pelos aplicativos de mídias sociais. Essas linhas do tempo organizam o
que está visível no momento em que o aplicativo é ativado, deixando disponível uma
certa quantidade de objetos interacionais para se relacionar. Após certo período de
tempo, a depender de cada aplicação, a linha do tempo é atualizada e novos objetos
surgem,  novas  mensagens,  novas pessoas,  novos  conteúdos  e  essas  novidades se
tornam  disponíveis  para  novas  formas  de  interação,  essencialmente  rápidas,
demandando  atenção  no  momento  em  que  surgem  e  se  tornando  de  difícil
recuperação para análise e avaliação posterior ao momento em que apareceram. Os
aplicativos  induzem,  de  certa  maneira,  ao  consumo  e  a  realização  imediata  da
interação, dificultando com que ela se dê posteriormente. É a constatação do que se
chama da cultura da timeline.

O quarto e último conjunto de práticas denomina-se práticas curatoriais. São
percebidas pelas práticas que estabelecem relevância e realizam filtros de significância
por meio de funcionalidades específicas nos aplicativos de mídias sociais. São práticas
que interagem e calibram diretamente os algoritmos desses aplicativos,  permitindo
com que os mesmos “descubram” aquilo que mais gostamos,  aquilo sobre o qual
estamos interessados,  induzindo os algoritmos a gerarem filtros de conteúdos que
selecionam apenas parte da totalidade dos conteúdos disponíveis para visibilidade. 

Essas práticas são aquelas que convocam a qualificar conteúdos digitais, seja
votando,  por  meio de diferentes formas possíveis  de votação (pontuação,  estrelas,
curtidas, cores, etc...) seja apenas por meio dos rastros que são deixados ao se fazer
buscas em bases de dados e essas buscas serem reconhecidas como aquilo que se
deseja ver mais, saber mais e conhecer mais. Logo, seja por meio de ações conscientes
de  seleção  e  curadoria  ou  seja  por  meio  de  ações  inconscientes  que  se  baseiam
apenas  naquilo  ao  qual  se  presta  mais  atenção  por  um  determinado  período  de
tempo, ao se socializar por meio dessas práticas, ações de curadoria são levadas a
efeito, tornando os algoritmos mais “inteligentes” em relação ao que farão em ações
futuras de seleção de objetos digitais que estarão visíveis. Essas práticas são também
chamadas aqui de cultura do algoritmo.
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 2.4 Algumas reflexões 

Ao propor analisar o conceito de cultura digital por meio das práticas sociais
que  podem  ser  reconhecidas  como relacionadas  ao  conceito,  se  estabeleceu  aqui
elementos  que  têm  por  objetivo  reconhecer  essas  práticas,  suas  condições  de
observação  e  contorno,  procurando  nomear,  não  de  maneira  exaustiva,  mas  de
maneira sintética, alguns princípios que facilitam a observação da regularidade dessas
práticas  e  a  percepção de sua centralidade nas experiências  de uso da tecnologia
como elemento de socialização contemporânea. 

O  digital  mostra,  dessa  maneira,  singularidades  fundamentais  e
constituintes de um espaço social  que é único na história, evidenciando elementos
que visam facilitar a problematização crítica dessas singularidades. A singularidade de
suas formas de manipulação simbólica facilitam a observação das formas sociais de
apropriação de seus recursos técnicos. Ao se observar os modos de transformação
simbólica que dão passagem as novas formas de socialização, o conjunto de práticas
aqui apresentado se torna evidente e se revela em suas características essenciais.

Sem dúvida, cabe avançar nessa pesquisa para se identificar as condições de
socialização dessas práticas, tanto para se identificar as diferenças de apropriação das
mesmas  pelos  diferentes  agentes  sociais  em  suas  diferentes  condições  sociais  de
apropriação, quanto para se identificar os efeitos que elas produzem nos modos de
organização social da contemporaneidade.

“... o conhecimento das condições sociais responsáveis pela demanda de
um canal de circulação de bens simbólicos explica as formas específicas
de utilização do produto. De um lado, as condições sociais de produção
de bens simbólicos;  de outro,  as condições sociais de uso institucional
desses bens” (MARTINO, 2003, pág. 14).

O que se buscou fazer aqui nesse curto espaço de reflexão é determinar as
condições  de  observação  dessas  práticas,  procurando,  sobretudo,  reconhecer  a
singularidade  da  cultura  digital  como  novo  espaço  de  constituição  simbólico  da
socialização humana. É o reconhecimento das práticas geradas em um novo elemento
sócio-técnico,  complexo,  multifacetado  e  permeado  de  diversos  imaginários  que
terminam  por  dificultar  se  estabelecer  uma  análise  científica  dos  seus  efeitos  na
dinâmica de socialização. Ao se observar da maneira proposta, tem-se por objetivo
facilitar o desenvolvimento da análise crítica dessa forma de cultura.

A análise das práticas permite escapar da necessidade de definição do
conceito  para  que  dela  se  possa  estabelecer  um diálogo possível.  Como se viu,  é
menos de um conceito que se parte e mais das diferentes formas práticas que se
socializa e que podem, se assim for conveniente para o estabelecimento dos recortes
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de uma pesquisa, serem agrupadas e servirem de apoio para se estabelecer a base de
identificação das manifestações práticas de um conceito.

Logo, o que se permite inferir dessa pesquisa inicial é o conjunto de 4
tipos de práticas sociais que ao serem observadas na complementaridade ajudam a
definir as especificidades da cultura digital,  as formas características e regulares de
socialização simbólica e novos espaços sociais de interação que podem ser analisados
em conjunto para se compreender os novos jogos sociais ali instaurados, as diferentes
dinâmicas que constituem esse “senso de jogo” nas brechas das singularidades da
cultura digital.
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 3  Artigo: Preservação de objetos digitais 
oriundos de mídias sociais em experiências 
governamentais: desafios e experiências para a 
Ciência da Informação do século XXI

 3.1 Introdução

O  cenário  tecnológico  mundial  se  apresenta  repleto  de  recursos  que  têm
proporcionado  ao  cidadão  experiências  de  uso  cada  vez  mais  enriquecedoras,
especialmente  quanto  à  utilidade  e  capacidade  de  participação  social  no  que  é
possível  se fazer. Observa-se um crescente incremento na interação entre pessoas,
especialmente  pela  criação  e  compartilhamento  de  conteúdos  digitais,  tendo  as
ferramentas colaborativas como pano de fundo, trazendo inovações, tanto no modo
de  produção  quanto  naquilo  que  pode  ser  produzido,  em  todas  as  áreas  do
conhecimento. 

Constata-se  uma  proliferação  de  novos  serviços  que  envolvem  diversas
possibilidades  de  interação  social  em  torno  de  objetos  digitais,  agregando  novas
camadas de informações registrando essa interação que hoje se tornam fundamentais
ao serem utilizadas por algoritmos que calculam a relevância social desses objetos e
os organizam de forma sistemática para apresentação nas interfaces de busca.  Do
ponto de vista informacional, novas questões e desafios surgem relacionados com a
preservação digital,  considerando o aumento da complexidade das informações de
relevância que hoje devem ser consideradas para que se possa caracterizar de forma
completa os objetos digitais e as relações sociais ao seu entorno.

Este contexto anteriormente descrito se refere à segunda geração da Internet
conhecida  como  Web  2.0, projetada  para  facilitar  as  relações  sociais,  o
compartilhamento da informação, a interoperabilidade e a comunicação (Tripathi and
Kumar, 2010, p.195, tradução nossa). A  web 2.0 pode ser entendida como uma nova
geração de serviços e produtos, e não uma revolução tecnológica. Trata-se de uma
revolução  comportamental  em  que  prevalece  a  participação  e  colaboração  dos
usuários no tocante ao uso das informações. Segundo O’Reilly (2005), o termo Web 2.0
pode ser utilizado para identificar novos avanços de enfoque qualitativo na Internet
que antes não existiam. 

As  mudanças  sociais  produzidas  pelo  uso  intensivo  da  web  2.0,  quando
observadas em conjunto,  apresentam novos fenômenos sociais  e tecnológicos que
não  apenas  se  tornam  mais  complexos  por  conta  da  escala  e  volume  com  que
ocorrem como inovam na produção de novas maneiras de relacionamento, trabalho e
produção  informacional,  gerando  a  necessidade  de  se  repensar  várias  questões
relacionadas  aos  modos  tradicionais  de  produção  da  informação,  questionando  e
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colocando em análise os papéis e saberes estabelecidos. As novas formas de trabalho
em rede,  com o  surgimento  de  novos  atores  que  colaboram com a  produção  de
informação de  relevância,  somadas  às  inovações  produzidas  por  novos  algoritmos
sociais  que  recombinam  a  participação  dos  usuários  e  a  informação  de  novas
maneiras,  como é possível  se observar  em experiências  como a Wikipedia1,  Uber2,
Waze3, Netflix4, Amazon5, Google6, entre outros, trazem à tona questões relacionadas à
necessidade de rever e  repensar  muitos dos modos de gestão contemporânea da
informação. Entende-se que é exatamente nessas novas aberturas de possibilidades e
no espaço produzido pelo surgimento do novo que é possível propor novos olhares
para os múltiplos fenômenos informacionais do século XXI.

Neste  contexto,  também  conhecido  como  web  social,  surge  um
questionamento  em  relação  à  memória  destes  materiais  que  possuem
particularidades  que  precisam  ser  consideradas  quando  se  trata  de  preservação.
Arquivar o material gerado no contexto da Web 2.0 trará para a humanidade registros
relevantes do momento atual e abre questões que se tornam de extrema relevância
na contemporaneidade relacionada à preservação de novos tipos de objetos digitais.
O desaparecimento da rede social Orkut, criada pelo Google em 2002 e com duração
de 12 anos, sendo encerrada em 2014 com suas funcionalidades dinâmicas e ficando
seu conteúdo disponível para download até meados de 2016, é considerado um caso
clássico de perda de conteúdo web criado de maneira colaborativa. Durante os dois
anos  que  a  rede  esteve  disponível  para  consulta,  os  processos  de  extração  de
conteúdo não eram considerados fáceis, especialmente por conta do grande volume
de dados além da problemática do que se pode considerar um dos elementos mais
importantes em redes sociais: as conexões, que ficavam fortemente comprometidas
ao serem reconstituídas após as tentativas de extrações, apesar de se considerar que
eram ambientes preparados e que contavam com recursos técnicos profissionais para
a  pesquisa.  Sem  dúvida,  o  Orkut  teve  um  papel  extremamente  importante  nos
processos  de  socialização  em  redes  digitais  no  Brasil,  sendo  um  dos  países  mais
atuantes  e  participativos  em  termos  mundiais.  Cabe  se  perguntar:  o  patrimônio
cultural ali produzido e armazenado em suas bases de dados não faz parte também
do patrimônio cultural brasileiro, servindo de referência como fonte de pesquisa e,
sobretudo, como dinâmica social de articulação em rede e como campo de produção
de  capital  social  e  cultural  de  uma  nação?  O  que  perde  o  país  com  seu
desaparecimento? Que impactos essas perdas produzem em nossa memória? Seriam
essas questões de interesse de uma política pública para a memória digital em pleno
século XXI  e  mesmo para a  pesquisa científica na área da Ciência  da Informação?
Estariam nossas instituições custodiais preparadas para lidar com a arquitetura de

1 https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal

2 https://www.uber.com/pt-BR/

3 https://www.waze.com/pt-BR

4 https://www.netflix.com/br/

5 https://www.amazon.com/

6 https://www.google.com.br/webhp?hl=pt-BR&tab=ww 
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socialização  de  produção  informacional  em  rede?  Tais  perguntas  demandariam
processos  de  pesquisa  amplos  e  complexos,  indo  muito  além  da  proposta  deste
artigo,  mas  que  cabe  aqui  serem  pontuadas  por  terem  sido  inspiradoras  desta
pesquisa. 

O  presente  estudo  foca  no  mapeamento  e  análise  de  experiências
internacionais que estão hoje realizando ações de preservação digital de conteúdos
gerados em mídias sociais. Entende-se aqui que conhecer essas experiências, avaliar
suas potencialidades e pontos críticos é um passo fundamental como ponto de partida
para  a  pesquisa  científica  no  referido  tema.  Visando  delinear  algumas  respostas
possíveis  para  este  questionamento,  este  estudo  apresentará  uma  revisão  de
literatura relacionada à preservação digital  e  conceitos  ligados à Web 2.0 além de
trazer um panorama de iniciativas ao redor do mundo que desenvolvem ações de
arquivamento para a preservação de conteúdos de mídias sociais.

 3.2 Preservação digital: definições

Diante da realidade de que as  novas tecnologias  implantadas na sociedade
moderna vieram a culminar em um forte crescimento de informações em meio digital,
sobretudo aquelas produzidas por diversas instâncias de relevante importância para
manutenção  das  atividades  cotidianas,  a  UNESCO  apresentou  em sua  conferência
geral,  32ª reunião em Paris no ano de 2003, um documento intitulado “Carta para
preservação do patrimônio digital” (UNESCO, 2003, tradução nossa). A referida carta
foi  elaborada  pela  UNESCO  e  apresentada  aos  países  membros  em  virtude  da
necessidade de se pensar práticas voltadas para a preservação do patrimônio cultural
da  humanidade  representado  através  da  diversidade  de  documentos  digitais
produzidos  nestes  países,  em  especial,  a  carta  considera  de  grande  relevância  a
adoção de medidas preventivas em virtude do risco eminente que corre este bem
devido  a  instabilidade  e  obsolescência  cada  vez  mais  acelerada  dos  suportes  da
tecnologia de informação (TI) no que diz respeito às soluções de hardware e software
suplantadas pela mesma.

Priorizando  a  temática,  em  2012,  a  UNESCO  publicou  a  Declaração  de
Vancouver intitulada “A memória do mundo na era digital: digitalização e preservação”
(UNESCO, 2012, tradução nossa). Este relevante documento, sinaliza novamente para a
emergência do tema de preservação digital  trazendo questões ligadas aos direitos
humanos dos cidadãos. 

Ao  abordar  o  tema  da  preservação  digital,  a  UNESCO  considera  para  a
elaboração destes dois documentos alguns fatores impactantes nesta temática, dentre
os  quais  figuram:  o  risco  de  desaparecimento  da  herança  cultural  das  nações;  a
necessidade de conservação do patrimônio universal representados pelos produtos
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do  conhecimento  humano,  sobretudo  o  patrimônio  documental;  a  crescente
produção,  distribuição  e  uso  dos  recursos  informacionais  em  formato  eletrônico
constituindo novo tipo de patrimônio, o digital; o reconhecimento de que o acesso a
este vasto contingente de informação proporcionará maiores oportunidades a toda
humanidade,  possibilitando  a  criação,  comunicação,  assim  como  a  troca  de
experiências;  a  urgente necessidade de se  promover a  preservação do patrimônio
digital ao redor do mundo em benefício das gerações atuais e futuras; os documentos
nativos  digitais  e  digitalizados  devem  ter  a  mesma  importância  na  definição  de
padrões e modelos que garantam acesso contínuo. 

No  Brasil,  o  Conselho  Nacional  de  Arquivos  (CONARQ)  baseado  nas
recomendações  da  UNESCO,  veio  através  de  carta  aberta,  convocar  “os  setores
públicos e privados, envolvidos com a produção e proteção especial dos documentos
em  formato  digital,  a  envidarem esforços  para  garantir  sua  preservação  e  acesso
contínuo [...]” especialmente por considerar que esta produção digital representa um
patrimônio fortemente ameaçado de extinção, assim como “de falta de confiabilidade,
e que sua preservação em benefício das gerações atuais e futuras é uma preocupação
urgente no mundo inteiro” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2004, p. 1). 

Devido a grande relevância  e  em função do alcance que se obteve com as
propostas  sobre  o  tema  da  preservação  digital  iniciadas  pela  UNESCO,  inúmeras
instituições e pesquisadores se posicionaram a favor da necessidade de proporcionar
as condições necessárias e seguir as recomendações oferecidas pela literatura para de
fato  estabelecer  ações  e  práticas  voltadas  para  efetivar  a  preservação  digital.
Conforme vem acrescentar Márdero Arellano (2004, p. 15) “a aplicação de estratégias
de preservação para documentos digitais é uma prioridade, pois sem elas não existiria
nenhuma garantia de acesso, confiabilidade e integridade dos documentos ao longo
prazo”.

Ao conteúdo digital alvo de preservação atribui-se o nome de objeto digital.
Conforme  interessa  a  este  estudo  desmistificar,  os  objetos  digitais  consistem  em
recursos de informação que possam ser representados através de uma sequência de
dígitos binários, sejam eles nascidos em formato digital, ou mesmo convertidos para
este formato através de recursos como a digitalização (FERREIRA, 2006), processo em
que, através de meios análogos, obtêm-se a representação destes recursos em meio
digital.

Ferreira (2006, p.20) esclarece ser a preservação digital: 

[...]  o conjunto de atividades ou processos responsáveis por  garantir  o
acesso  continuado  a  longo-prazo  à  informação  e  restante  património
cultural existente em formatos digitais. A preservação digital consiste na
capacidade de garantir que a informação digital permanece acessível e
com  qualidades  de  autenticidade  suficientes  para  que  possa  ser
interpretada  no  futuro  recorrendo  a  uma  plataforma  tecnológica
diferente da utilizada no momento da sua criação.  
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Conforme observado em vários trabalhos sobre a guarda da informação em
formato  digital,  nota-se  que  apenas  promover  a  guarda  destes  documentos  em
soluções tecnológicas e aplicações de software não tem sido suficiente para assegurar
a longevidade de acesso e preservação destes documentos resguardados. Tal fato se
deve à constatação certa de que tanto os novos recursos de software quanto as novas
tecnologias  representadas  pelos  hardwares se  tornam  obsoletas  em  um  tempo
relativamente curto, estando ainda suscetíveis à danos e acidentes não previstos e que
podem encurtar ainda mais sua perspectiva de funcionamento em relação ao tempo
de uso estimado.

Depois  de  percorridas  as  devidas  ressalvas  em  relação  aos  requisitos  de
armazenamento  de  conteúdo  em  formato  digital,  sobretudo  em  função  dos
obstáculos  a  serem transpostos  para  que  se  possa  garantir  a  preservação  destes
documentos,  assim  como  um  acesso  continuo  aos  mesmos  ao  longo  do  tempo,
convêm mencionar que tal prática apresenta inúmeras vantagens para as unidades
que  a  adotam,  sendo  as  principais  o  acesso  dinâmico  e  remoto  aos  conteúdos,
dispensando-se para tanto a necessidade de consulta  aos seus representantes em
meio  físico.  Dentre  as  desvantagens  apresentadas  pelos  documentos  em  formato
digital, Ferreira (2006, p. 17-18) apresenta aquela que mais contribui para justificar a
doção de uma estratégia de preservação:

[...], o material digital carrega consigo um problema estrutural que coloca
em  risco  a  sua  longevidade.  Embora  um  documento  digital  possa  ser
copiado infinitas vezes sem qualquer perda de qualidade, este exige a
presença de um contexto tecnológico para que possa ser consumido de
forma inteligível por um ser humano. Esta dependência tecnológica torna-
o vulnerável à rápida obsolescência a que geralmente a tecnologia está
sujeita.

 3.3 Estratégias para preservação digital

Essenciais  à  um  plano  ou  política  de  preservação,  as  estratégias  para
preservação digital  constituem métodos a serem adotados diante de determinadas
situações em que se deseja agir de maneira preventiva ou corretiva frente aos objetos
digitais a serem preservados. Segundo Thomaz e Soares (2004, p. 4) estas estratégias
podem ser agrupadas em:

[...] estratégias estruturais e operacionais. As estratégias estruturais dizem
respeito aos investimentos ou esforços iniciais por parte da instituição,
preparando  seu  ambiente  para  o  processo  da  preservação  digital.  As
estratégias  operacionais,  por  sua  vez,  representam  as  atividades  ou
medidas concretas de preservação digital. 
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Observando-se a realidade de que inúmeras são as técnicas utilizadas frente à
um  número  igualmente  grande  de  formatos  de  arquivo  digital,  assim  como  de
tecnologias  para  seu  armazenamento,  elaborou-se  o  quadro  1  com  o  objetivo  de
melhor  ilustrar  algumas  das  principais  práticas  recomendadas  na  literatura
especializada conforme o nível de estratégia utilizado.

Quadro 1 - Estratégias de preservação digital

Nível de
estratégia

Estratégia Definição/Recomendação

Estratégias
estruturais

Adoção de padrões Adoção de formatos de arquivos abertos que contenham amplo acesso,
assistência técnica, suporte e estabilidade a longo prazo. 

Elaboração de
manuais

Manuais que possuem a função de orientação quanto ao tratamento de objetos
digitais e o gerenciamento dos riscos envolvidos na sua preservação.

Metadados para
preservação digital

São informações estruturadas sobre dados utilizados neste contexto para
descrever objetos digitais, atuando de maneira a facilitar a pesquisa e a

identificação de suas fontes de informação; gerenciar seu fluxo dentro de
processos; representar suas estruturas para possibilitar o acesso.

Montagem de
infraestrutura para
preservação digital

Consiste do conjunto composto por infraestrutura de hardware, software e
pessoas. 

Formação de uma
rede de relações

Desenvolvimento de relações com corporações, federações, consórcios entre
outros. Tal estratégia visa consolidar associações e alianças com parceiros

especializados e com interesses benéficos ao processo de preservação digital a
longa data.

Estratégias
operacionais

Escolha do meio de
armazenamento

Decisão sobre fatores que impactam direta ou indiretamente em recursos
como: disponibilidade de acesso, velocidade do dispositivo de leitura entre

outros. Estes fatores incluem: capacidade de leitura/gravação, capacidade de
armazenamento, compatibilidade com o hardware/software já instalado,

durabilidade, capacidade de detecção de falhas, facilidade de manuseio e etc.

Migração Conjunto de atividades para copiar, converter ou transferir, periodicamente, a
informação digital existente em uma determinada geração de tecnologia para

as gerações subsequentes.

Emulação Criação de um novo software que imita o funcionamento do antigo hardware e/
ou software para reproduzir seu comportamento.

Impressão em papel
ou microfilme

Técnica a ser utilizada em objetos digitais estáticos com o objetivo de prolongar
a expectativa de vida destes documentos.

Conservação da
tecnologia

Técnica que consiste em manter a tecnologia que originou os objetos digitais
utilizável.

Fonte: Fonte: Adaptado de Thomaz e Soares (2004).

Ao que se aplicam os esforços em promover a preservação dos documentos
em  formato  digital,  tem-se  que  inúmeras  técnicas  se  demonstram  eficazes  na
manutenção do contexto  de armazenamento,  tanto no que diz  respeito à  solução
tecnológica adotada quanto em relação às aplicações proporcionadas pelos softwares,
contudo cabe lembrar que estas práticas devem ser apoiadas por uma gama maior de
ações  que  devem  ser  desenvolvidas  pelos  administradores  destas  informações
juntamente  a  comunidade  de  produtores  e  usuários  destas  informações,  em  um
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esforço  conjunto  para  se  alcançar  a  regularidade  da  preservação,  evitando-se  ao
máximo o acionamento de ações corretivas.

 3.4 Mídias sociais e a construção colaborativa da 
herança cultural digital

Segundo Torres (2009), mídias sociais são páginas da Web que possibilitam ao
usuário atuar  não apenas como um mero leitor,  e  sim como produtor,  curador  e
consumidor da informação, com a liberdade de criar, recomendar e trocar conteúdo
com os outros usuários.  Já uma rede social  pode ser definida como um ambiente
online no qual um usuário pode estabelecer relações com outros usuários que tenham
alguma ligação e/ou interesse em comum. Assim, entende-se que o conceito de mídia
social  é  mais  amplo,  uma  vez  que  são  "ferramentas  online  usadas  para  divulgar
conteúdo ao mesmo tempo em que permitem alguma relação com outras pessoas”
(ALTERMANN, 2009). Dessa forma, redes sociais e blogs podem ser considerados como
tipos de mídia social ou podem ser usados como uma mídia social.

Outra definição de mídia social afirma que são aplicações baseadas na Internet
que permitem aos usuários formarem redes sociais ou comunidades baseadas em
algum  interesse  comum  (com  orientações  ideológicas  ou  sociais).  Tais  aplicações
existem de várias formas, porém seu propósito fundamental é dar suporte à interação
e  comunicação  entre  os  membros  da  comunidade,  incluindo  criação  e  troca  de
conteúdos gerados pelos usuários (HOCKX-YU, 2017).

De  acordo  com  as  mudanças  sofridas  pela  cultura  online,  os  usuários  de
maneira  geral  desempenham  um  papel  fundamental  na  criação  e  publicação  de
conteúdos web,  especialmente nas mídias  sociais.  Embora não haja uma definição
padrão  de  Conteúdo  Gerado  pelo  Usuário  (UGC),  o  termo  tem  sido  utilizado
amplamente  em  várias  disciplinas,  desde  a  economia  à  ciência  da  computação.
Lampert & Chung (2011, p.75) afirmam que normalmente o termo engloba a criação e
contribuição voluntária de conteúdos por meio de interações entre usuários comuns,
que não são profissionais da informação. O conteúdo gerado pelo usuário pode ser
criado em texto,  áudio ou vídeo. Exemplos de UGC incluem upload de arquivos de
vídeo para o Youtube, uso de formulários web para comentar ou classificar um item
em um site de compras ou editar conteúdos de artigos em um site de enciclopédia on-
line como a Wikipedia.

O  manual  The  preservation  of  web  resources  traz  ponderações  acerca  da
"fluidez" que muitas vezes caracteriza o conteúdo da Web 2.0. Tal característica pode
dificultar a identificação do ponto em que o conteúdo postado foi concluído e, por
conseguinte estaria pronto para ser arquivado (ULCC e UKOLN, 2008).

 



45 /  58

Em relação ao arquivamento de redes sociais, alguns desafios podem ser assim
relatados conforme Pennock (2013, p.13):

O  arquivamento do Twitter,  por  exemplo,  não deve considerar  somente  os
tweets de forma isolada. Tratam-se de conversas estabelecidas. Sendo assim, pensar
em se arquivar uma simples página do Twitter, significa considerar que somente um
lado da conversa está sendo guardado. Como estabelecer limites para se definir com
coerência uma coleção do Twitter? Seria necessário capturar todas as respostas de
perfil de usuário, além deste perfil na íntegra? Seria necessário arquivar os perfis dos
respondentes  visando  garantir  informações  suficientes  sobre  o  contexto  de  um
conteúdo específico? Baseando-se na relevância dos links para o Twitter, todos os links
que foram compartilhados por um perfil também deveriam ser arquivados? Como o
arquivo poderia garantir consistência temporal entre os links e o conteúdo presentes
nestes sites, dada a curta duração de um link no Twitter? Definir os limites de uma
rede social envolve questões bem mais complexas do que aparentemente parece ser
algo simples. 

Outro fator complicador são as questões ligadas às permissões. Os sites Web
2.0  geralmente  possuem  uma  quantidade  significativa  de  conteúdos  gerados  por
vários usuários. Qualquer site com conteúdo gerado por usuários distintos apresenta
o desafio de solicitar ao detentor do conteúdo (proprietário do site ou do conteúdo
específico) a autorização para arquivamento. Trata-se de uma empreitada demorada e
às vezes até impossível de ser realizada (PENNOCK, 2013, p.13). 

Visando enfatizar a importância de se preservar conteúdos das mídias sociais, a
pesquisa realizada por Salaheldeen & Nelson (2012), intitulada:  Losing my revolution:
How many resources shared on social media have been lost?  buscou estimar o quanto
deste conteúdo foi arquivado em arquivos públicos da web, estando disponível e o
quanto  foi  perdido  sem  possibilidade  de  recuperação.  A  pesquisa  buscou  coletar
dados de 6 (seis) eventos ocorridos no período de junho de 2009 a março de 2012, a
saber: O surto do vírus H1N1, a morte de Michael Jackson, as eleições iranianas e seus
protestos, o Prêmio Novel da Paz de Barack Obama, a revolução egípcia e a revolta
síria.  Foi  possível  concluir  que  após  o  primeiro  ano  desde  a  publicação,
aproximadamente 11% dos recursos informacionais compartilhados serão perdidos e
depois disto a perda estimada por dia será de 0,02%. 

O UK Data Forum ou Fórum de dados do Reino Unido de 2013 (UK Data Forum,
p.16) apresenta o plano estratégico de cinco (5) anos para guiar o desenvolvimento e
utilização  de  dados  para  pesquisa  social  e  econômica.  O  plano  destaca  que  no
contexto das mídias sociais, milhões de interações humanas que ocorrem diariamente
são registradas,  criando enormes recursos de dados que em potencial  auxiliam no
entendimento  de  padrões  de  comportamentos  sociais.  Analisar  as  mídias  sociais
representa uma oportunidade de investir em pesquisas sociais de larga escala que
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seriam dificultadas utilizando-se outras ferramentas de coleta de dados, tais como as
entrevistas ou questionários.

Apesar  de  que  vários  destes  questionamentos  ainda  não  tenham  sido
solucionados, faz-se necessário concentrar esforços para a captura, armazenamento e
preservação de conteúdos relevantes presentes nas mídias sociais antes que estes
sejam danificados ou perdidos totalmente. Diante do desafio de se definir estruturas,
padrões e ferramentas tecnológicas que sirvam como referência para a preservação
de conteúdos de mídias sociais, várias são as tentativas que têm se proposto a discutir
e  implementar  o  arquivamento  destes  materiais  visando  acesso  a  longo  prazo.  O
presente estudo buscou identificar iniciativas relevantes ao nível mundial. Priorizou-se
a  busca  por  iniciativas  acadêmicas  e  governamentais,  visto  que  após  pesquisas
bibliográficas e documentais realizadas, identificou-se que as experiências relevantes
existentes fazem parte destes dois escopos de atuação. Vale destacar neste momento
o relatório Digital Preservation Coalition Technology Watch Report, de Fevereiro de 2016,
o qual apresenta como tema central a preservação de conteúdos de mídias sociais.
Esta  série  de  relatórios  provê  uma  introdução  avançada  ao  tema  em  questão,
buscando sempre  identificar,  delinear,  monitorar  e  relatar  tópicos  que  num  dado
momento  são  de  grande  influência  no  sucesso  da  coleta  da  memória  digital,
garantindo acesso futuro. Os relatórios são feitos por especialistas e a ideia é de que
estas  publicações  possam  reduzir  as  barreiras  em  se  tratando  de  se  realizar
preservação  digital  (THOMSON,  2016,  tradução  nossa).  Algumas  das  experiências
listadas a  seguir  são referências  na área e foram extraídas deste relatório.  Outras
foram  localizadas  após  buscas  realizadas  na  Web  utilizando-se  os  termos:  “web
archiving, digital preservation e social media, social repositor.

Buscou-se identificar nas experiências as seguintes características:

 Tecnológicas:

o Identificar qual a plataforma de mídia social a ser preservada;

o Identificar qual a solução tecnológica utilizada para a coleta dos
dados  das  mídias  sociais  e  se  foram  utilizados  serviços  de
terceiros. 

o Identificar  qual  ou  quais  as  estratégias  de  preservação
utilizadas;

o Identificar  qual  o  formato  de  armazenamento  dos  dados
coletados. 

 Contextuais:
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o Identificar se os metadados coletados garantem: proveniência,
autenticidade, gestão de direitos, e tipos de acesso (público ou
restrito à uma comunidade específica) conforme listados pelos
autores Lavoie & Gartner (2005, p.5)

 3.5 Iniciativas governamentais de preservação de 
mídias sociais

A  seguir  alguns  relatos  de  iniciativas  governamentais  que  estão  sendo
desenvolvidas visando preservar os conteúdos oficiais produzidos em mídias sociais.
Buscou-se identificar iniciativas em países distintos visando ampliar o escopo do que
tem sido realizado no âmbito governamental relacionado à preservação deste tipo de
conteúdo.

 3.5.1  Experiência Britânica de Arquivamento de Conteúdos de 
Mídias Sociais: The National archives’ UK government social 
media archive

O Arquivo  Nacional  inglês  em parceria  com a  Internet  Memory  Foundation
(IMF) iniciou em 2011 um projeto piloto para capturar comunicações realizadas pelo
governo  central  oficial  nas  plataformas  de  mídias  sociais  mais  utilizadas,  a  saber:
Twitter e YouTube.  Foram desenvolvidas soluções escaláveis para a captura de perfis
governamentais definidos previamente7 em horários regulares garantindo que este
conteúdo permaneça disponível mesmo se depois estas contas destes perfis originais
desaparecerem.

Este estudo piloto desenvolveu uma política de seleção e abordagem técnica
que permite aos Arquivos Nacionais e IMF realizarem os procedimentos de aquisição,
curadoria e redistribuição destes registros atendendo aos marcos legais e políticos
relevantes,  além  de  satisfazer  as  necessidades  informacionais  da  comunidade  de
usuários  do  United  Kingdom  Government  Web  Archive (UKGWA)8.  Esta  abordagem
forneceu  à  equipe  do  projeto  entendimento  de  selecionar  somente  conteúdos  e
metadados  publicados  pelas  contas  do  governo  central  oficial  visando  atender  ao
Public Records Act 19589 que obriga a preservação de todos os registros informacionais
governamentais  independente  do  formato  e  simultaneamente  evitar  o  risco  de

7   Operational Selection Policy (OSP 27) - UK Central Government Web Estate. Disponível em: < 
http://nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/osp27.pdf >.

8    http://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/   

9   http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/6-7/51 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/6-7/51
http://nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/osp27.pdf
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infringir  os direitos  autorais regidos pela  Crown Copyright10(seção 163 do  Copyright,
Designs and Patents Act 199)

Conforme relatado por Thomson (2016, p.31), UKGWA e IMF se empenharam
para  desenvolver  soluções  tecnológicas  apropriadas  para  que  o  arquivamento das
mídias  sociais  fosse  o  mais  automatizado  possível.  Para  isto,  o  projeto  piloto  foi
baseado em API (Application Program Interface). A iniciativa criou soluções para garantir
que somente dados e metadados relevantes seriam coletados pela API do Twitter.  O
conteúdo coletado e arquivado pelo UKGWA pode ser acessado por meio de uma
simulação  da  interface  do  Twitter  graças  à  utilização  do  Twitter  Archive  Reader
desenvolvido  pela  IMF,  além  de  ser  possível  também  realizar  o  download  destes
tweets. Os links para sites governamentais citados nos  tweets, os quais possuem um
endereço  abreviado  que  fazem  parte  da  plataforma,  são  convertidos  para  a  URL
original. Vale ressaltar que, segundo o documento Operational Selection Policy (OSP
27)  -  UK  Central  Government  Web  Estate  (2014),  links  para  sites  fora  do  escopo
governamental  previamente  definido,  re-tweets e  respostas  ou  conversas  que
abrangem tweets de outras contas não são arquivados. Obedecendo a política de uso
do  Twitter, o laboratório não pode armazenar estes dados coletados em dispositivos
na nuvem e nem compartilhá-los com outras instituições.

Os  vídeos  do  Youtube podem ser  reproduzidos  no site  do UKGWA pelo  JW
Player11,  um  reprodutor  de  vídeos  de  código  aberto.  Considerando  a  questão  da
confiança por parte dos usuários do projeto, o UKGWA disponibiliza os metadados
originais, incluindo as tags e descritores de vídeos. 

 3.5.2  Experiências Americanas de Arquivamento de Mídias 
Sociais

Os Estados Unidos da América possuem a lei intitulada “O Ato de liberdade de
informação”, The Freedom of Informacion Act (FOIA), que exige que os registros de ações
e comunicações  do governo federal  devem ser  arquivados e  disponibilizados  para
acesso  público,  quando  solicitadas.  A  linguagem  da  lei  FOIA  foi  escrita  para  ser
inclusiva  e  perdurar  ao  longo  do  tempo,  abrangendo  todos  os  registros
independentemente  da  forma  ou  formato,  incluindo  consequentemente  as  mídias
sociais. Cada estado americano possui sua versão desta lei que se aplica a registros
estaduais  e  locais,  porém todas foram redigidas utilizando-se a  mesma linguagem
inclusiva e atual. Existem várias iniciativas americanas de arquivamento de conteúdos
de mídias sociais, especialmente na esfera governamental de seus estados. A seguir
duas  experiências  americanas  consideradas  relevantes  envolvendo  a  temática  de
preservação de mídias sociais.

10 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/163 

11 https://www.jwplayer.com/ 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/163
https://www.jwplayer.com/
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 3.5.2.1  Best Practices Study of Social Media Records Policies

Em 2011, a organização educacional sem fins lucrativos  The American Council
for  Technology  (ACT) fundada em 1979,  cujo foco é auxiliar  o governo americano a
adquirir e usar recursos de tecnologia da informação efetivamente, por meio do seu
Grupo  de  Interesse  Compartilhado  em  Colaboração  e  Transformação  (C&T  SIG)
realizou um estudo que propõe discussões acerca do uso de mídias sociais visando
auxiliar o governo e cidadãos a se conectarem de maneira mais próxima, colaborativa
e  aberta.  O  estudo  realizou  entrevistas  com  membros  de  dez  (10)  agências
governamentais no que se refere aos processos de gerenciamento arquivístico que
contemplam o uso de mídias sociais. A maioria das agências entrevistadas utilizam as
principais ferramentas comerciais de mídias sociais. O grupo identificou que apesar do
uso ativo de ferramentas de mídias sociais apresentar alguns desafios no tocante ao
armazenamento de registros,  permite também o surgimento de algumas melhores
práticas já implementadas por algumas agências ou que precisam ser implementadas
por outras visando vencer os desafios identificados (ACT, 2017, p.4).

Desafios identificados na pesquisa:

 Foram identificadas dificuldades em se definir os conteúdos de mídias
sociais como registros arquivísticos.

 A  maioria  dos  conteúdos  de  mídias  sociais  é  de  domínio  público  e
sendo assim não estão sob o controle  das agências  governamentais
dificultando a sua captura;

  O uso automatizado de metadados gerados pelas ferramentas para
marcação de conteúdos de mídias sociais dificulta a recuperação. Por
causa disto, todas as agências entrevistadas estão utilizando métodos
manuais de adicionar metadados nos conteúdos de mídias sociais.

 Agendamento  e  disponibilidade  de  conteúdos  de  mídias  sociais:  a
lacuna identificada nas questões ligadas ao controle de conteúdos de
mídias  sociais  dificulta  o  agendamento  e  disponibilidade  dos  dados
para serem coletados.

 Ações  educacionais:  Ações  continuadas  de  formação  são  essenciais
para a implementação bem sucedida de políticas de armazenamento de
conteúdos de mídias sociais (ACT, 2017, p.5).

Melhores práticas identificadas na pesquisa:

 A  equipe  que  realiza  o  arquivamento  de  mídias  sociais  deve  ser
formada  por  arquivistas  ou  membro  da  equipe  de  arquivamento,

 



50 /  58

gestores  web,  gestores  de  mídias  sociais,  membro  da  equipe  de
tecnologia da informação e outros atores relevantes neste contexto de
produção e divulgação de conteúdos;

 Agências devem recorrer a variados recursos informacionais ao criar
políticas  e  implementar  melhores  práticas  no  uso de  mídias  sociais,
especificamente em relação ao seu arquivamento;

  Faz-se necessário a definição de papéis e responsabilidades em relação
ao uso e armazenamento de mídias sociais;

 Os  Sistemas  de  Gestão  de  Conteúdos  (ECM)  devem  contemplar  as
mídias  sociais  e  oferecer  requisitos  para  captura,  definição  de
metadados e agendamento do arquivamento deste tipo de conteúdo
(ACT, 2017, p.5).

Este estudo foi considerado neste relato uma vez que apresenta um cenário de
desafios e melhores práticas no ano de 2011 por várias instituições americanas que
certamente já sofreu modificações no momento da redação do presente artigo. Tais
recomendações poderão servir  de embasamento inicial  para instituições que estão
iniciando seus projetos de arquivamento de conteúdos de mídias sociais visando à
preservação.

 3.5.2.2  The Obama White House Social Media Archive

O Presidente Barack Obama e a Casa Branca utilizaram as mídias sociais para
interagir  com o público americano e internacional.  O presidente  decidiu  preservar
todas as interações ocorridas nestas mídias por meio do  The Obama White House -
Social  Media Archive.  Este arquivo aberto oferece acesso irrestrito ao conteúdo das
mídias sociais criadas durante seu governo (2009 a 2017). O arquivo possui mais de
250.000 posts, fotos e vídeos compartilhados por mais de 100 perfis oficiais de mídias
sociais  (Facebook,  Twitter,  Instagram,  Flickr,  Google+,  Pinterest).  O  conteúdo  deste
arquivo  é  público  e  disponível  na  íntegra  para  todos  visando  a  transparência  e
preservação histórica das interações ocorridas no período citado (THE OBAMA WHITE
HOUSE - SOCIAL MEDIA ARCHIVE, 2017).

O  arquivamento  das  mídias  sociais  é  feito  pela  empresa  ArchiveSocial,
especialista  em preservação deste  tipo  de conteúdo.  São utilizadas API  da própria
mídia  social  para  a  realização  do  processo  automático  de  captura,  o  qual  ocorre
diariamente coletando os dados diretamente de cada mídia social com seus registros
completos em formato bruto e nativo incluindo todos os seus metadados, podendo
ser  geradas  em  XML  ou  JSON,  dependendo  da  mídia.  Após  serem  coletados,  os
registros  recebem uma autenticação digital  temporal  que  obedece  ao padrão RFC
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316112,  o  qual  estabelece  diretrizes  que  permitem  evidenciar  que  um  dado  em
ambiente  digital  existia  antes  de  um  determinado  momento  conferindo-lhe
autenticidade uma vez que é possível garantir sua identidade (garantia de o dado é
único)  e  integridade  (garantia  de  que  o  dado  não  sofreu  alterações  de  forma  e
conteúdo). O sistema de arquivamento ArchiveSocial após capturar os dados, processa-
os visando armazená-los em uma base confiável do ponto de vista da preservação
digital, ou seja, garantindo acesso futuro, e emulando um sistema que simula todo o
ambiente e contexto originais incluindo a resolução de imagens e a conversão de URL.
Os  dados  são  preservados  conforme foram criados,  mantendo interface  interativa
com sua aparência nativa garantindo a mesma experiência de uso original em formato
JSON. Obedecendo a política de uso da plataforma de mídia social, o laboratório não
pode armazenar estes dados coletados em dispositivos na nuvem e nem compartilhá-
los com outras instituições. A ferramenta ArchiveSocial possui uma API de interface de
visualização de dados onde é possível recuperar as atualizações de status, todos os
comentários, imagens em tamanho original, assistir a vídeos, além de vários outros
recursos  como sendo registros  independentes  visando garantir  o  acesso a todo o
conteúdo  original  oficial  gerado  nas  mídias  sociais  durante  os  dois  mandatos  do
presidente.

 3.5.2.3  Social Media Records in Australia

Os registros públicos da Austrália são regidos por várias leis, incluindo o The
Public Records Act 200213 e o Archives Act 198314. Ambos definem o registro como sendo
um documento ou objeto em qualquer formato, incluindo o eletrônico que tem sido
mantido para acesso ao longo prazo. O Arquivo Nacional da Austrália publicou um
manual de aplicação de sua legislação aos conteúdos das mídias sociais produzidos
por órgãos governamentais australianos. Conforme o Arquivo Nacional, os registros
criados como resultados do uso de mídias sociais estão sujeitos às mesmas exigências
comerciais e legislativas que os registros criados por outros meios. O manual também
explica  porque  estes  registros  não  podem  ser  mantidos  somente  em  suas  redes
sociais e devem sim ser capturados e armazenados pelas agências (governamentais
ou legislativas) que os criaram. Existe também um documento que institui um modelo
de  política  de  mídia  social,  disponível  para  ser  utilizado  por  todos  os  órgãos
governamentais  que  desejam arquivar  o  conteúdo de  suas  mídias  sociais  (SOCIAL
MEDIA RECORDS IN AUSTRÁLIA, 2017). 

O Arquivo Nacional da Austrália possui em seu site a indicação de modelos de
políticas de uso e preservação de mídias sociais disponíveis para encorajar as agências
governamentais que queiram preservar este tipo de conteúdo produzido no âmbito
oficial. Além disto, inclui também links para iniciativas em curso nos seguintes estados:

12  Descrição do padrão disponível em: < http://www.rfc-base.org/txt/rfc-3161.txt >

13  Disponível em: < https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/P/PublicRecA02.pdf >.

14    Disponível em: < https://www.legislation.gov.au/Details/C2014C00417 >

 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2014C00417
https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/P/PublicRecA02.pdf
http://www.rfc-base.org/txt/rfc-3161.txt
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Australian  Capital  Territory,  New  South  Wales,  South  Austrália,  Victoria  e  Western
Austrália.  A  estrutura  tecnológica  que  vem  sendo  utilizada  na  Austrália  e  está
divulgada  é  a  da  ArchiveSocial15,  seguindo  as  mesmas  especificações  técnicas  já
informadas anteriormente. Não foi possível identificar iniciativa de arquivamento do
governo federal deste país. O que foi informado pelo Arquivo Nacional da Austrália é
que  as  ações  de  arquivamento  têm  ocorrido  de  forma  descentralizada  e
independente.

Embora  se  considere  relevante  apresentar  a  experiência  australiana  em
arquivamento e preservação de dados de mídias sociais, a ausência de uma iniciativa
governamental  federal  australiana  culminou  na  escolha  por  excluir  este  país  das
análises comparativas que serão apresentadas a seguir. 

 3.6 Análise comparativa das iniciativas de 
arquivamento de conteúdos de mídias sociais.

Tabela 01- Comparação entre as iniciativas governamentais. 

Fonte: dos autores.

15   Veja: < http://archivesocial.com/social-media-records-australia >

 

http://archivesocial.com/social-media-records-australia


53 /  58

Em  relação  aos  dados  apresentados  na  tabela  1,  pode-se  considerar  que
existem  várias  semelhanças  identificadas  nas  experiências  governamentais  em
questão.  As  duas  iniciativas  tiveram início há mais  de 5  (cinco)  anos  e  utilizam as
principais  plataformas  de  mídias  sociais  existentes.  As  experiências  utilizam como
estratégia de preservação a emulação que, segundo Ferreira (2006, p.33 e 34) a grande
vantagem desta abordagem está na capacidade de preservar, com um elevado grau de
fidelidade, as características e as funcionalidades do objeto digital original. Thomaz e
Soares (2004) afirmam que a emulação é a criação de um novo software que imita o
funcionamento  do  antigo  hardware  e/ou  software  para  reproduzir  seu
comportamento. 

Um ponto a se considerar é que ambas as experiências utilizam a API de cada
plataforma de mídia social para a captura dos dados além de também utilizarem sua
própria API para a imitação da interface nativa original e reproduzir a experiência de
utilização do usuário. Tal fato demonstra que a rigidez e obsolescência das normas
das plataformas de mídias sociais relacionadas ao acesso, uso e desenvolvimento de
software acabam por  dificultar  a  liberdade de captura,  armazenamento e uso dos
dados.  Vale  citar  também  que  no  caso  das  iniciativas  governamentais,  existe  um
escopo pré-definido de perfis das mídias  sociais  que serão coletados,  isto torna o
contexto destas experiências mais simples,  em se tratando de questões ligadas ao
acesso e uso dos dados.  

Em relação aos metadados contemplados pelos projetos de armazenamento
dos dados das mídias sociais, os de proveniência foram identificados uma vez que os
dados brutos originais são coletados e mantidos em formato original. Já os metadados
de autenticidade só são garantidos na experiência americana uma vez que ela utiliza o
registro  de  assinatura  digital  temporal  (RFC  3161).  Muitas  questões  ligadas  aos
metadados  ainda  não  foram  solucionadas  em  se  tratando  de  preservação  digital,
especialmente de dados de mídias sociais. Um ponto relevante e crucial que deveria
ser considerado é o momento da criação destes  dados.  As  plataformas de mídias
sociais não preveem a criação de metadados ligados à preservação digital deste tipo
de dados, isto significa que muitos destes descritores são atribuídos manualmente
pela  equipe  dos  projetos  de  arquivamento,  após  serem  coletados,  dificultando  o
trabalho de seleção e  classificação dos  mesmos.  No tocante ao acesso aos dados
coletados,  estes  são  considerados  públicos  por  serem  provenientes  de  perfis
governamentais. Isto simplifica as questões referentes à privacidade no acesso e uso
dos dados coletados.  

 3.7 Considerações Finais

O uso de  conteúdos das mídias  sociais  é  algo  recente e  que tem ganhado
relevância por parte de instituições governamentais, das entidades que têm a função
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de custódia e preservação da herança cultural da humanidade, a saber: bibliotecas,
arquivos  e  museus  e  também  nas  pesquisas  científicas.  Vários  são  os  desafios
elencados relacionados com a prática do arquivamento e preservação deste tipo de
conteúdo. Dentre eles, é possível destacar as mudanças contínuas nas plataformas de
mídias  sociais,  especialmente  relacionadas  ao  surgimento  de  novas  aplicações  e
desaparecimento  de  outras,  conferindo  volatilidade  a  este  tipo  de  conteúdo.  A
questão  do  uso  colaborativo  também  é  algo  que  dificulta  o  planejamento  do
arquivamento deste tipo de dados, uma vez que é preciso se considerar questões de
permissões,  direitos  de  acesso  e  os  vínculos  estabelecidos  durante  as  trocas  de
informações. Os aspectos que demarcam o contexto em que as postagens ocorreram,
tais  como  a  temporalidade  e  temática  dos  conteúdos  também  devem  ser
considerados,  uma vez que determinarão no escopo do projeto de preservação,  a
seleção  do  que  realmente  deve  ser  preservado.  Além  disso,  as  conexões  sociais
estabelecidas  em  torno  dos  objetos  digitais  também  devem  ser  preservadas,  a
exemplo de uma postagem no Facebook, seria necessário preservar quem curtiu essa
postagem, comentou, compartilhou, entre outros eventos.

A transparência nas ações de preservação de conteúdos de mídias sociais deve
ser  um  fator  relevante,  não  somente  por  questões  éticas,  mas  também  visando
conferir confiança aos usuários destas mídias, em se tratando da coleta, arquivamento
e  preservação  de  seus  dados.  É  preciso  especificar  como  e  por  quem  os  dados
coletados serão utilizados, principalmente em se tratando de pesquisas científicas.

Observou-se nos relatos de experiências  de arquivamento de conteúdos de
mídias  sociais  que  os  marcos  regulatórios  arquivísticos  dos  países  devem  ser
prioritariamente considerados no planejamento destas  ações.  Os países  que ainda
não fazem menção de maneira explícita  à  este tipo de conteúdo em seus marcos
regulatórios arquivísticos devem se adequar visando conferir legalmente relevância
para esta temática, especificamente este tipo de documento. O Brasil possui várias leis
e regulamentos que versam sobre o arquivamento de conteúdos informacionais de
maneira geral. Verificando a Coletânea da Legislação Arquivística Brasileira,16 observa-
se a presença frequente do termo “documentos digitais,” sendo aqueles codificados
em  dígitos  binários,  acessíveis  por  meio  de  sistema  computacional.  Foi  possível
observar também que a única menção explícita feita sobre conteúdos relacionados às
mídias sociais identificada foi no Plano Nacional de Cultura17, instituído pela lei 12.343
de 02 de Dezembro de 2010, que no item 3.5.7 afirma que compete ao Estado apoiar a
implementação  e  qualificação  de  portais  de  internet  para  a  difusão  nacional  e
internacional  das  artes  e  manifestações  culturais  brasileiras,  inclusive  com  a

16   Coletânea da Legislação Arquivística Brasileira. Disponível em: < 
http://conarq.arquivonacional.gov.br/conarqhml/images/coletanea/maio_2016/jan_2017/
CONARQ_legarquivos_janeiro_2017_pdf.pdf >.

17   Plano Nacional de Cultura. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12343.htm >
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disponibilização  de  dados  para  compartilhamento  livre  de  informações  em  redes
sociais virtuais.  

O protagonismo do Estado em relação à preservação da herança cultural de
seu povo abrange desafios em relação à sua atuação diante de novos conteúdos e
formatos informacionais. A instantaneidade comunicacional e participação do cidadão
nas  mídias  sociais  têm  exigido  do  Estado  uma  atuação  rápida  e  transparente
respondendo aos  anseios  da  sociedade.  O  registro  e  arquivamento  desta  atuação
governamental nas mídias sociais visando acesso futuro se faz necessário no intuito
de garantir que este acervo se torne acessível para gerações vindouras de cidadãos.

Independente da finalidade de se preservar os conteúdos de mídias sociais é
prudente  afirmar  que  esta  nova  prática  social  de  comunicação  colaborativa  tem
contribuído para a avalanche informacional incessante, a qual desafia os mecanismos
criados até  então para  coleta  e  arquivamento desta massa documental.  Relevante
deve ser a atuação curatorial  nestes projetos de preservação,  visando selecionar e
então coletar o que de fato deve ser guardado.

Observa-se que as plataformas existentes de mídias sociais mais utilizadas não
demonstram comprometimento com questões  ligadas à  coleta  e  arquivamento de
conteúdos gerados nestes ambientes visando à preservação. Observa-se também a
inexistência de conceitos e práticas arquivísticas por parte dos sistemas que mantém
estas plataformas proprietárias. Em geral, parece correto afirmar que as políticas de
uso e arquivamento dos sistemas destas empresas não acompanharam a evolução
vivenciada nas experiências dos usuários em se criar e compartilhar conteúdos.

A existência de uma equipe multidisciplinar que possa implementar projetos
voltados para a preservação de conteúdos de mídias sociais também é algo essencial
para o sucesso desta ação. Os arquivistas, bibliotecários e museólogos, com todo o
seu arcabouço teórico e prático de arquivamento informacional, juntamente com os
profissionais de tecnologia da informação (web designer, gestores de mídias sociais,
dentre outros)  devem se unir  para que possam reinventar práticas tradicionais de
arquivamento para que possam abarcar os conteúdos complexos das mídias sociais.
Somente  desta  forma,  estes  ambientes  informacionais  poderão  garantir  que  os
preceitos de preservação façam parte de todo o ciclo de vida do documento, desde
sua criação até o seu arquivamento ou descarte.
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