
 
 
 
A recente revolução nos meios de transporte e comunicação facilitou a criação 

de um mundo globalizado. A imigração transnacional é uma característica 

marcante desta nova ordem e a web se tornou esfera pública importante para 

estas comunidades. 

A plataforma digaai explora a crescente conectividade entre as comunidades 

brasileiras transnacionais e o poder deste novo meio digital para a coleta, 

compilação, contextualização, amplificação e curadoria da produção cultural da 

diáspora brasileira. 

A plataforma digaai, em sua fase inicial, tem quatro ferramentas que interagem 

em sinergia: 

 DigaaiWIKI – focado na diáspora brasileira e escrito de forma 

colaborativa por brasileiros mundo afora, este wiki permite 

qualquer pessoa com direitos editoriais, acrescentar novas páginas 

ou editar o conteúdo já existente; 

 
 DigaaiDATAHUB – esta ferramenta permite a exploração e 

visualização de uma variedade de dados, vídeos, e fotos sobre a 

população brasileira imigrante; 

 
 DigaaiDATAVERSE – os colaboradores do digaai podem utilizar 

esta ferramenta para publicar, compartilhar, referenciar, extrair e 

analisar dados referentes a diáspora brasileira; 

 
 DigaaiSLIDESHARE – aqui, os colaboradores do digaai podem 

carregar e compartilhar apresentações em formatos diversos sobre 

a diáspora brasileira. 

O que é o Digaai? 



O Digaai visa a captação e difusão da produção cultural da diáspora brasileira 

por meio de texto, áudio, vídeo e imagens que documentem a diversidade 

cultural dos imigrantes brasileiros mundo afora. Esta é uma ação inédita e de 

extrema urgência, pois a cada ano perde-se parte importante do acervo cultural 

da nossa comunidade.  

 

A plataforma atingirá diversos públicos brasileiros nos continentes onde estes 

vivem, transformando-os em produtores e consumidores da sua própria cultura. 

O conteúdo da plataforma será obtido tanto a partir da contribuição espontânea 

dos participantes como do material coletado pela equipe de produção do Digaai 

e seus colaboradores. A plataforma Digaai irá: 

 

 Captar, manter e difundir a cultura da diáspora brasileira; 

 

 Mapear a diáspora brasileira e sua produção cultural; 

 

 Captar, via coleta direta e indireta, produtos culturais tais como fotos, 

textos, documentários, jornais e revistas; 

 

 Fortalecer a identidade cultural do imigrante brasileiro; 

 

A plataforma Digaai assim como seu conteúdo é produto do desenvolvimento de 

parcerias institucionais com organizações culturais, midiáticas, educacionais, 

além de indivíduos ligados ao estudo, preservação, e divulgação da produção 

cultural da comunidade brasileira imigrante. 


