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Curadoria Digital: a regra dos 10 “in"
1.Integridade: acesso ao objeto digital na
maneira em que ele foi criado
2.Integração: diferentes conteúdos e 
formatos acessíveis a partir de uma
mesma plataforma
3.Interoperabilidade: compatibilidade
entre formatos, plataformas e sistemas
operacionais
4.Instantaneidade: acesso irrestrito e 
imediato aos objetos eletrônicos
5.Interação: acessos interativos
incorporando elementos de Web 2.0 
(blogs, wikis, tags) e mídia social
6.Informação: utilização de metadados
gerados por várias fontes para maior
eficiência na recuperação  e 
enriquecimento e da informação sobre os 
objetos digitais
7. Incorporação de conteúdos: constante
inclusão de objetos digitais

8. Interpretação: objeto digital
contextualizado em relação a outros
itens e informações em rede

9. Inovação: apresentação do material 
em plataformas inovativas

10. Acesso Indefinido: objetos digitais    
preservados para futura gerações, mas 
sem definição rígida de tempo



Modelo Ciclo de Vida Objetos digitais (DCC)

Ações completas ou essenciais:
1. Descrição e representação da 

informação
2. Plano de preservação
3. Observação e participação da 

comunidade de usuários

Ações sequenciais:
1. Conceitualização
2. Criação ou coleta
3. Avaliação e seleção
4. Ingestão
5. Ação de preservação
6. Arquivo
7. Acesso, uso e reutilização
8. Transformação 

Ações ocasionais:
1. Descarte
2. Reavaliação

https://curadoriadigitalblog.wordpress.com/2015/11/13/ciclo-de-vida-da-curadoria-digital/

https://curadoriadigitalblog.wordpress.com/2015/11/13/ciclo-de-vida-da-curadoria-digital/


Criação de acervos: Arquivos de 

Páginas Web

• Contexto:  80% das páginas web são alteradas 
ou desparecem anualmente (“Idade das 
Trevas” da informação digital)

• Seleção, arquivamento e preservação das 
publicações nos domínio nacionais .br

• Aplicação e desenvolvimento de novas 
técnicas e ferramentas para recuperação e 
análise do conteúdo arquivado

• Consórcio International de Preservação da 
Internet (IIPC) http://www.netpreserve.org/

• Segundo os dados coletados do site de 
registros de páginas Web no Brasil, 
https://registro.br/estatisticas.html , o país 
conta com cerca 4M de endereços criados 
desde 1996 

https://www.webarchive.org.uk/ukwa/

http://www.netpreserve.org/
https://www.webarchive.org.uk/ukwa/


Criação de acervos: atividades de 

crowdsourcing
• Projeto Quipu: coleta de depoimentos sobre

esterilização massiva, muitas vezes não consensual, 
de peruanos no período do governo Fujimori (anos
90);

• Cantos Cautivos: experiências de presos políticos
na época de Pinochet refletidas através da música;

• Europeana 1914-18: participação pública na adição
de acervos pessoais às coleções institucionais de 
cada país envolvido na Grande Guerra;

• Plataformas abertas de crowdsourcing: Zooniverse

• Museu da Pessoa

• National Footbal Museum

https://interactive.quipu-project.com/#/es/quipu/intro
http://www.cantoscautivos.cl/canciones-cautivas/
http://www.europeana1914-1918.eu/pt
https://www.zooniverse.org/
http://www.museudapessoa.net/pt/intro-conte-sua-historia
http://www.nationalfootballmuseum.com/collections/about-scrapbooks


Projetos com Mídias Sociais
• Laboratório De Estudos Sobre Imagem e Cibercultura (Labic): 

http://www.labic.net/

http://www.labic.net/


Twitter: Marina Silva



Twitter: Lula



Twitter: Bolsonaro



Serendipidade

https://www.youtube.com/watch?v=l6_Nw4l1bUc


Laboratórios Digitais

• Proporcionar um ambiente de aprendizagem
voltado ao uso de conteúdos e ferramentas 
digitais;

• Promover/atuar (n)o arquivamento e 
preservação de conteúdos eletrônicos;

• Facilitar a criação de novos dados/conteúdos 
e interação com acervos digitais existentes;

• Oferecer plataformas e espaços de 
experimentação (sandbox) onde se possa 
testar novas ideias utilizando as tecnologias 
emergentes.



Disponibilização e reutilização de 

conteúdos eletrônicos

• Curador Mecânico: extração de imagens de livros digitalizados e publicação 
no Flickr

• Imagens tagueadas e classificadas por grupos
• Indexação sinóptica no Wikimedia Commons dos títulos com imagens
• Interface de busca comparativa para reconhecimento de imagens

https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/albums/with/72157638544764936
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:British_Library/Mechanical_Curator_collection/Synoptic_index
http://pedro.robots.ox.ac.uk:9091/


Gamificação

• Ladrão de Arte: controle de qualidade para os tags inseridos
nas imagens em Flickr



• Gerar novos tipos de colaboração com 
jovens usários

• Explorar como os acervos digitais das 
instituições de memória podem ser
utilizados de maneira criativa

• Oportunidades de criar novos canais 
de comunicação com o público que 
desconhece os nossos acervos

Projetos de Game Design

Comemoração dos 150 anos na publicação de Alice no 
País das Maravilhas

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:British_Libra
ry_-_Off_the_Map_Alice_Collection

https://soundcloud.com/the-british-library/sets/alices-
adventures-off-the-map

• Premiação:

3o lugar: "A Curious Feeling" representado pelo "time Hare Trigger

2o lugar: “Alice's Garden” por Chris Lonsdale

1o lugar: “The Wondering Lands Of Alice” representado pelo time Off Our Rockers 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:British_Library_-_Off_the_Map_Alice_Collection
https://soundcloud.com/the-british-library/sets/alices-adventures-off-the-map
https://youtu.be/8EqbvmErNJM
https://youtu.be/ffuWq1ohY-I
https://youtu.be/7bwx4uUnbV4


Uso de plataformas abertas para 
disseminação e enriquecimento de 
acervos

https://www.flickr.com/photos/acervoafrobrasileiro


Wikipedia/wikimedia
Commons
• Pedra de Roseta British Museum

• BL Wikipedista em residência

• Constituição de Atenas

• Maratona editorial (Edit-a-Thon)

• BL – Wikimedia Commons

• Colaboração com museus brasileiros

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_Stone
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedian_in_residence
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Athenians
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:How_to_run_an_edit-a-thon
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:British_Library
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM/Museu_da_Imigra%C3%A7%C3%A3o_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo


Outros canais de disseminação de acervos

• Wellcome Collections (acervos)

• British Library (serviços, atividades, etc)

• Museu do Futebol

• Nike Football (Música)

• Football Junto (Entrevistas)

https://www.youtube.com/user/WellcomeFilm
https://www.youtube.com/user/britishlibrary
https://www.youtube.com/results?search_query=museu+do+futebol
https://soundcloud.com/nikefootballmusic
https://soundcloud.com/julian-stahler


Obrigado!


