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Missão das instituições de memória

cultural no século XXI
• Selecionar, capturar, descrever e preservar objetos

digitais, oferecendo novos sistemas de busca e 

plataformas de acesso e re-uso a estes objetos

• Promover seus acervos entre diferentes tipos de usuários

• Proporcionar a integração de distintos formatos eletrônicos

e criação de ferramentas que facilitem o acesso e análise

de conteúdos digitais

• Participação ativa nos projetos de pesquisa digital, 

gerenciando as atividades e disseminação de resultados

obtidos

• Instituições como “laboratórios” de novas idéias e modelos

em pesquisa digital

• Atuar como centros de capacitação para pesquisadores e 

profissionais envolvidos na gestão e utilização de dados 

eletrônicos
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Biblioteca Digital: as regras 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 diferentes formatos, 

plataformas e sistemas operacionais

4.Instantaneidade: acesso irrestrito e 

imediato aos objetos eletrônicos

5.Interação: catálogos interativos

incorporando elementos de Web 2.0 

(blogs, wikis, tags) e mídia social

6.Informação: planificação de 

metadados para maior eficiência e 

confiabilidade nos resultados de 

busca

7.Incorporação de conteúdos: 

constante inclusão de objetos digitais

8. Interpretação: objeto digital 

contextualizado em relação a outros 

itens equivalentes em vários acervos

9. Inovação: apresentação do material em

plataformas inovativas

10. Acesso Indefinido: objetos digitais

preservados para futura gerações
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Formato x informação

Homoliteratus.com
La grand danse macabre…[Mathias

Huss, Lyon, 1499]

Quipu - Inca

http://homoliteratus.com/tecnologia-nao-esta-acabando-com-leitura-ela-esta-acabando-com-leitores/
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Curadoria Digital (DCC)

• A Curadoria Digital envolve a 

criação, manutenção, 

preservação e agregação de 

valor aos objetos digitais em 

toda sua vida útil.

http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation
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Modelo Ciclo de Vida Objetos digitais
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 reutilizaçào

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/
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Modelo de referência OAIS

THOMAZ, Katia P.; SOARES, Antonio José. A preservação digital 

e o modelo de referência Open Archival Information System 

(OAIS).Datagramazero, v. 5, n. 1, fev. 2004. Disponível 

em:<http://www.dgz.org.br/fe-v04/F_I_art.htm>. Acesso em: 10 

jan. 2016.

Funções:

1. Inserção / Ingestão

2. Armazenamento

3. Gerenciamento de dados

4. Administração

5. Acesso

6. Planejamento da Preservação

Pacotes de submissão:

1. Pacote de Submissão de Informação 

(PSI):  Objeto digital + metadados 

descritivos e técnicos

2. Pacote de Arquivamento da informação 

(PAI): dados de conteúdo do objeto 

(informação de referência + 

proveniência + contexto + fixação: 

check sum, integridade e autenticidade) 

+ dados de preservação + 

representação da informação)

3. Pacote de disseminação da informação 

(PDI): dados de conteudo do objeto + 

metadados de sistemas de suporte para 

acesso e reutilização do objeto
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Conteúdos Nato-Digitais
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Desafio: como selecionar, armazenar, 

classificar e analisar as informações no 

universo digital?

• Qual a quantidade de dados 

gerados em 1 dia?

1. Twitter: 7 TB

2. Facebook: 10 TB

• Até 2020 teremos

aproximadamente 35 ZB (1.1 

trilhão GB) de dados digitais 

disponiveis
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Arquivos de páginas Web

• Contexto:  Arquivo e preservação das publicações no domínio

national (ex: .br)

• Aplicação e desenvolvimento de novas ferramentas para

recuperação e análise do conteúdo arquivado

• http://www.webarchive.org.uk/ukwa/

• The Internet Archive 

http://www.webarchive.org.uk/ukwa/
https://archive.org/index.php
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Domínio .br

• Segundo os dados 

coletados do site de 

registros de páginas Web 

no Brasil, 

https://registro.br/estatistic

as.htm, o país conta com 

cerca 4M de sites criados 

desde 1996 

https://registro.br/estatisticas.htm
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Arquivo e gerenciamento de manuscritos

eletrônicos

• Arquivo de conteúdos

armazenados em dispositivos

eletronicos pessoais

• Recuperação de conteúdo

descartado e/ou modificado

pelo autor

• Garantir a preservação e 

acesso a materiais

dependentes de tecnologia

obsoleta

• Maiores informações

http://wiki.bitcurator.net/index.

php?title=Main_Page

http://wiki.bitcurator.net/index.php?title=Main_Page
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Digitalização
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Imagem multiespectral

• Consiste em imagens de um mesmo 

objeto, tomadas com diferentes 

comprimentos de ondas 

eletromagnéticas. Pode ser luz visível, 

infravermelha, ultravioleta, raio-X ou 

qualquer outra faixa do espectro

Exemplo:

Diários de David Livingstone: 

http://www.livingstoneonline.org/spectral-

imaging/spectral-imaging-overview

https://www.youtube.com/watch?v=624QdColq2Y
http://www.livingstoneonline.org/spectral-imaging/spectral-imaging-overview
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Imagem de ressonância magnética

• Pergaminhos herculanos: 

http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/reuters/2015/01/21/cientistas-decifram-pergaminhos-antigos-carbonizados-em-erupcao-do-vesuvio.htm
https://www.youtube.com/watch?v=d3aWBgNYOCU
https://www.youtube.com/watch?v=d3aWBgNYOCU
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Plataformas que facilitem o trabalho com 

arquivos digitalizados

1. Codex Sinaiticus – Plataforma colaborativa

2. Casebooks project

3. Shakespeare quartos - Comparação de 

diferentes edições

4. Ramayana – Animação de folheamento de página. 

Outros exemplos em: 

http://www.bl.uk/onlinegallery/virtualbooks/viewmostv

iewed/index.html

5. Willa Cather Archives - Integração de 

ferramentas digitais

6. The Chymistry of Isaac Newton

http://codexsinaiticus.org/en/
http://www.magicandmedicine.hps.cam.ac.uk/view/case/normalised/CASE2?sort=date&order=asc
http://www.bl.uk/treasures/shakespeare/homepage.html
http://www.bl.uk/turning-the-pages/?id=68b0d8eb-787f-4609-9028-8cd17ff05c96&type=book
http://www.bl.uk/onlinegallery/virtualbooks/viewmostviewed/index.html
http://cather.unl.edu/index.calendar.html
http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/
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Transcrição

• Transcriptorium Reconhecimento

automático de textos manuscritos – HTR

• Digipal

• Transcribing Bentham Projeto de 

paricipação pública (crowdsourcing) para 

transcrição dos manuscritos de Jeremy 

Betham

• The Book of Margery Kempe 
Projeto de transcrição incluindo anotações

feitas no manuscrito original

http://transcriptorium.eu/
http://www.digipal.eu/
http://www.transcribe-bentham.da.ulcc.ac.uk/td/Transcribe_Bentham
http://english.selu.edu/humanitiesonline/kempe/showcase/webapp.php
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Transcrição, reconstrução e visualização

de dados

• Escravidão, Abolição e Pós-Abolição

Transcrição e controle de qualidade de 

dados

• Projeto Old Weather reconstrução de 

dados sobre o tempo a partir de 

relatórios de viagens, aventureiros, 

etc.

• Stanford Spatial History: vários 

exemplos de análise e visualização de 

dados históricos e literários

• Old Bailey: base de dados sentenças 

judiciais na Inglaterra entre 1676 e 

1772 https://www.oldbaileyonline.org/

http://www.memoriaescravidao.rb.gov.br/transcricao.php
https://www.oldweather.org/
http://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/search.php
https://www.oldbaileyonline.org/forms/formMain.jsp
https://www.oldbaileyonline.org/
https://vimeo.com/15388983
https://vimeo.com/15388983
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Projetos de enfoques comunitários

(crowdsourcing) para a construção de acervos

• Projeto Quipu: coleta de depoimentos sobre

esterilização massiva, muitas vezes não

consensual, de peruanos no período do governo

Fujimori (anos 90) https://interactive.quipu-

project.com/#/en/quipu/intro

• Cantos Cautivos: experiências de presos

políticos na época de Pinochet refletidas através da 

música

• Europeana 1914-18: participação pública na

digitalização de acervos pessoais, enriquecendo as 

coleções institucionais sobre a Primeira Guerra 

Mundial

• Plataforma abertas de crowdsourcing: 

Zooniverse

https://interactive.quipu-project.com/
https://interactive.quipu-project.com/#/en/quipu/intro
http://www.cantoscautivos.cl/canciones-cautivas/
http://www.europeana1914-1918.eu/pt
https://www.zooniverse.org/
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Comércio Transatlântico de Escravos

• Exemplo de plataforma que

apresenta os resultados de 

base de dados num contexto

dinâmico para melhor

análise e interpretação de 

resultados

http://www.slavevoyages.org/

http://www.slavevoyages.org/
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Geo-referencialidades

• BL Maps

• Old Maps

• Mapas em livros

digitalizados e disponíveis

na plataforma Flickr 

http://www.bl.uk/maps/
http://www.oldmapsonline.org/#bbox=-43.795052,-23.076342,-43.10154,-22.74619&q=&datefrom=1000&dateto=2010
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/albums/72157638735426654/with/11216593773/
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Ferramentas Web: alguns exemplos

• Wordle ferramenta para gerar "nuvens de palavras” 

com maior destaque às palavras que aparecem mais

frequentemente no texto de origem.

• Google Trends análise de tendências de 

pesquisa do Google. Você pode navegar por data, ou

ver pesquisas por categoria tempo e localização.

• Google Public Data Explorer  colector de 

dados de de base de datos abertas incluindo World 

Bank, OECD, Eurostat e4 the U.S. Census Bureau. 

• Google Ngram Viewer busca de palavras ou

expressões semânticas em coleções textuais

http://www.wordle.net/
http://www.google.co.uk/trends/explore#cmpt=q
http://www.google.com/publicdata/directory
https://books.google.com/ngrams
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Humanidades Digitais: uma breve 

introdução

• A produção, utilização e integração de

conteúdos, serviços e ferramentas

digitais para facilitar a pesquisa nas

areas das humanidades e ciências

sociais.

• Durante as últimas décadas, bibliotecas e

arquivos têm se dedicado à produção e

coleta de objetos digitais. A tecnologia

atual nos permite muito mais do que

apenas descobrir ou acessar esses

objetos nos possibilitando o uso de

novas ferramentas que nos leve a

novas descobertas a partir de uma

nova compreensão do material

analisado.

Anuario Americanista Europeo, 2014

http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-europeo/issue/view/16/showToc
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Papel das instituições de memória cultural 

nas Humanidades Digitais

“A pesquisa contemporânea nas humanidades 

expandiu-se para além de qualquer coisa que 

pudesse ser considerada tradicional. Os historiadores 

estão construindo mapas digitais interativos, os 

estudiosos literários estão usando computadores 

para buscar padrões em milhões de livros, e os 

estudiosos em todas as disciplinas estão usando a 

internet para tornar seu trabalho mais dinâmico e 

visualmente atraente… Dada a velocidade em que as 

HD estão evoluindo e o grau de ambigüidade e 

incerteza que as rodeia, pode ser mais produtivo - e 

mais honesto - posicionar a biblioteca como parceiro 

de pesquisa que pode explorar novas soluções com 

pesquisadores e não como um provedor de 

serviços.”

(Humanidades Digitais em bibliotecas, 

https://americanlibrariesmagazine.org/2016/01/04/spe

cial-report-digital-humanities-libraries/

Digital Humanities and Libraries: a conceptual model

Chrs Alen Sula

https://americanlibrariesmagazine.org/2016/01/04/special-report-digital-humanities-libraries/
http://chrisalensula.org/digital-humanities-and-libraries-a-conceptual-model/
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Novos métodos de pesquisa digital

Uso de APIs (Application Programming Interfaces) para 

integrar base de dados, ex: metadados, imagens, etc.

Buscas baseadas em locação geográfica Mineração de texto

Crowdsourcing / 

Computação humana

Anotação

Processamento em

Linguagem Natural 

(NLP)Visualização de dados

Geo-referenciamento

Lista de ferramentas: DiRT (Digital Research Tools) https://dirtdirectory.org/

https://dirtdirectory.org/
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O Chartismo (Chartism) foi o maior movimento popular 

no século XIX na Inglaterra, que fez campanhas para o 

direitp de voto aos homens da época.

http://www.bl.uk/learning/histcitizen/21cc/struggle/chartists1/historicalsources/source6/kenningtoncommon.html
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Chamadas para as reuniões do movimento

aparecem publicadas no jornal The Northern 

Star, de 1838 a 1850
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Extração de OCR
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Como realizamos o projeto?

• Utilização de 
OCR das 
imagens

OCR

• Uso do programa
Python para a 
extração de 
nomes de locais

Geo-code

• Extração/identifi
cação de datas

• NLP para o 
cálculo de datas
em expressões 
temporais como
“amanhã"

Date
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Descobertas

Somente entre o período de1841-44, foram 

identificadas 5.519 reuniões em 462 cidades…
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Mapeamento

Número de 

palestras dadas

por chartistas, 

local de 

ocorrência e 

frequência destes

eventos… 
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Criação de uma interface

http://politicalmeetingsmapper.co.uk/maps/ de 

acesso e visualização de dados na plataforma

Omeka

politicalmeetingsmapper.co.uk
http://politicalmeetingsmapper.co.uk/maps/
http://politicalmeetingsmapper.co.uk/
http://politicalmeetingsmapper.co.uk/
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Movimento Chartista em Londres

12 de setembro de 2016

https://www.youtube.com/watch?v=0lx0CL_dsQs

https://www.youtube.com/watch?v=0lx0CL_dsQs
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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/
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Projeto acervo afro-brasileiro da BN Digital

• Aplicação de técnicas de extração de 

imagens e Curadoria Digital ao 

conteúdo da FBN, principalmente da 

hemeroteca gitial

• Tentar recuperar conteúdos perdidos 

de páginas disponibilizadas pela BN 

referentes ao tema da pesquisa (ex: 

Tráfico de Escravos no Brasil)

• Disseminação de acervos utilizando 

plataformas Web 2.0 (ex: Flickr, 

Wikimedia Commons, etc.)

“Aguadeiro” (Álbum de vestuário 

da América do Sul no século XIX)

Coleção BN Digital

http://bndigital.bn.gov.br/projetos/escravos/galerias.html
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Acervo Afro-Brasileiro BNDigital

• Identificar, extrair e publicar e conectar 

imagens relativas à cultura e história afro-

brasileiras

• Utilizar plataformas de acesso aberto como 

Flickr e Wikimedia Commons para facilitar a 

descoberta e enriquecimento de metadados 

descritivos (folksonomia) para as imagens

• Ampliar a visibilidade do portal BNDigital em 

máquinas de busca abertas como Google 

(tagueamento e indexação) para “atrair” 

novos grupos de usuários não familiarizados 

com o acervo de instituições de memória 

cultural 

• Possibilitar aos pesquisadores e estudantes 

maneiras mais eficazes a descoberta de novos 

padrões através da relação semântica de 

dados (Linked data), conectando conteúdos 

semânticos que não haviam sidos previamente 

identificados

De volta do Paraguai 

Vida Fluminense ( 11 junho1870) 

Revista Illustrada (29 julho 1888)

Fonte (?)
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Alguns exemplos na identificação de significantes 

comuns entre imagens:

“Fiquei com o corpo livre, mas estou com os pés no cativeiro”

Revista Illustrada (28 julho1888)

“Ande di pressa, moço! São duas hora e já divia 

está no istituto di belleza!”

Don Quixote (16 maio 1917)
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Ainda sobre significantes e sapatos…

O Malho, 10 dezembro 1910  João Cândido, líder da Revolta da Chibata

Careta, 10 dezembro 1910
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Problemas identificados…
• O grande volume de conteúdo disponibilizado na 

Hemeroteca Digital não etá sendo trabalhado de 

maneira consistente e criativa de modo a facilitar 

a descobreta do acervo através de técnicas de 

mineração e recompilação de dados

• Embora saibamos o número de páginas 

disponíveis nos periódicos digitalizados, não 

estão disponibilizados os metadados OCR 

(incluindo ALTO)  ou indexação temática deste 

material

• A máquina de busca da Hemeroteca Digital não 

consegue coletar/agrupar termos de busca 

através do acervo: o usuário tem de ter um pré-

conhecimento do título, local ou ano de 

publicação para chegar à informação que 

necessita:  http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-

digital/

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Problemas enfrentados

• Imagens digitalizadas sem criação 

de metadados OCR o que 

impossibilita o reconhecimento e 

extração automatizados de 

conteúdos das páginas 

digitalizadas, principalmente na 

Hemeroteca Digital

• Imagens estão sendo recuperadas 

manualmente graças ao trabalho do 

bolsista Alexandre Pereira (Ciências 

Sociais, UFRJ)
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Próximos passos: possibilidades infinitas 

na criação de novos acervos iconográficos 

com images de periódicos do século XIX…

O Rio Nu (21 maio 1898)

Propaganda

“Vestuários para mau tempo"

A Estação (15 janeiro 1879)

ModaQuestão indígena

Revista Illustrada (15 janeiro 1879)
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Possíveis contribuições com outros 

projetos

• Possibilidade de integração das 

imagens em plataformas de base de 

dados (ex: 

http://www.slavevoyages.org/ )

oferecendo novo material para a

análise e interpretação de resultados

• Aplicar a metodologia utilizada para 

extrair e disseminar imagens de 

periódicos em outros acervos (IMS, 

BDLB, etc.) formando, assim, coleções 

iconográficas mais completas sobre 

cultura afro-brasileira

http://www.slavevoyages.org/
http://www.ims.com.br/ims/explore/artista/johann-moritz-rugendas/obras
https://bdlb.bn.gov.br/?lang=en
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BNDigital –plataforma Flickr

• Flickr Commons: 

https://www.flickr.com/commons/i

nstitutions/

• BNDigital: 

https://www.flickr.com/photos/15

5211508@N06/

https://www.flickr.com/commons/institutions/
https://www.flickr.com/photos/155211508@N06/
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Estatísticas de uso
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Outros projetos

• Enriquecimento de metadados 

para a coleção de MSS 

“Alexandre Rodrigues Ferreira” 

através de Crowdsourcing 

(Plataforma Zooniverse)

• https://www.zooniverse.org/

mss1255475_05

https://www.zooniverse.org/projects?discipline=history&page=1&status=live
https://www.zooniverse.org/
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=1333
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=1333
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=1333
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Obrigado!

@AquilesBrayner

Aqules.alencarbrayner@bl.uk

abrayner@yahoo.com

Disponível em: 

https://www.slideshare.net/Aquilesbrayner/cnen-4-

julho2917

https://www.slideshare.net/Aquilesbrayner/cnen-4-julho2917

