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O que é o projeto
 3 grandes questões nos unem e pautam de forma determinante o 

que é o projeto Tainacan

 A necessidade de socialização dos processos de 
gestão e produção de acervos

 Hoje isso é feito de forma muito centralizada e gera soluções de tecnologia de 
difícil apropriação;

 A necessidade de construção de abrangentes e 

representativas bases de dados da cultura 
brasileira

 Estima-se que a União Europeia em conjunto, através de vários esforços de 
articulação entre os países na iniciativa chamada Europeana, tenha digitalizado 
até 2015 em torno de 15% de seu patrimônio cultural;

 E o Brasil? Temos condições objetivas hoje de estimar esse número?

 O reconhecimento de que o centro do valor de uso da 
cultura digital no universo da Internet são os 

algoritmos
 os agentes sociais que dominam o conhecimento de sua produção ativam usos 

inovadores de economia criativa, produção de conhecimento e inteligência 
coletiva.



O que estamos fazendo

 Um protótipo de espaço de convergência
de acervos digitais

 Não estamos chamando de sistema, ferramenta, 
ambiente, plataforma...

 Tem por objetivo promover e facilitar a 
interoperabilidade entre vários sistemas, 
ferramentas, ambientes, etc...

 A experiência é em torno de um grande 

remixador de acervos, integrando:

 Sistemas legados de repositórios: Dspace, Fedora, etc..

 Redes sociais: Facebook, Youtube, Vimeo, Flickr, etc...



Como estamos fazendo

 Foco em colaboração em rede



Como estamos fazendo

 Todo o desenvolvimento desse espaço de 
convergência é baseado em Wordpress:

 Uma das tecnologias mais populares da Web

 Forte comunidade de desenvolvedores e grande 
número de plugins para funcionalidades específicas

 Boa comunidade de desenvolvedores no Brasil, 
facilitando desenvolvimento de tecnologia local

 Fácil customização

 Boa integração com redes sociais

 Boa integração com padrões de websemântica



Como estamos fazendo
 Design gráfico



Como 
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Protótipo de experimentação

 AfroDigital

 Parceria entre UFPE/UFG/MinC

 http://afrodigital.gi.fic.ufg.br/
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