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Memória e a dialética do documento: uma questão perene

TecnologiaDocumentoEscrita

Externalidades da Memória

A arte da memória
Simonedes de Ceos



• Vieira Pinto

• McLuhan

Simondon Tecnologia  parte constitutiva da ontogênese do ser

Tecnologia: prática de produção de mediações

Pensar <as mediações, as tecnologias, os sistemas> 
nas Humanidades é um desafio que implica na 
recuperação da informação qualificada para pensar problemas variáveis Políticas públicas

aportes demandas Questões éticas



Digitalização e/ou digitização dos processos de investigação no extenso campo das humanidades
acabam por oferecer uma rica fonte de inspiração e reflexão para toda a comunidade acadêmica.

Humanidades
Digitais

TIC Humanas

Humanidades digitais é uma comunidade de práticas (ALVES, 2016) que se apresenta na 
interseção, na fusão de perspectivas analíticas tradicionalmente erigidas nos campos 

disciplinares das humanidades e de novas possibilidades metodológicas e reflexivas  advindas  
das possibilidades mediadas pelo digital



Diagnóstico prévio

As HD estão a remodelar relações e formas pelas quais e com as quais interpretamos, indagamos e produzimos conhecimento

humano em suas vertentes sociais, políticas, culturais, econômicas e até mesmo filosóficas e subjetivas.

O objetivo de criar um laboratório voltado às HD como o Larhud tinha como intento atuar em um inovador paradigma de

interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade enquanto espaço catalisador de dados, fontes diversas, e informações provenientes das

pesquisas de seus membros e de mestrandos e doutorandos que se identifiquem com a temática das Humanidades Digitais.

• Dados provenientes da «raspagem» de redes sociais ou de sítios do governo federal;

• Imagens e visualizações geradas para fundamentação de análises quantitativas e qualitativas, no escopo da bibliometria ou;

• Análise semântica, proveniente do corpus textual coletado da internet e classificado de acordo com as suas respectivas pesquisas;

• Toda essa informação e seus respectivos dados deveriam estar disponíveis para outros pesquisadores averiguar e reutilizar.

Os datasets das pesquisas hoje realizadas por meio de ferramentas cada vez mais e mais sofisticadas se tornarão a nova fonte
histórica para aqueles cientistas das humanidades que futuramente precisarão, como o célebre historiador francês Lucien Febvre
registrou «fabricar o seu mel» (1989, p. 249).



Bricoleur

• Em antropologia, bricolagem é a união de vários elementos para formação de um elemento único 
e individualizado.

O que?

Artigo(s)
Imagens (foto)
Grafos
Datasets
Posts
Entrevistas
Documentos oficiais
Manuscritos
Raw data
...

Contexto?

Pesquisa de campo 
(científica)
Pesquisa de campo 
(mercado)
Artístico
Cinematográfico
Comunicação de massa
Redes sociais
Ativismo(s)
Atuação pública
Movimentos sociais
...

Qual disciplina?

História
Sociologia
Antropologia
Psicologia
Artes
Ciência Política
Ciência da Informação
Comunicação
Linguística
Literatura
Geografia
...

Objeto do 
repositório





Maenduar -- < lembrar >

Preservação digital ⧫ recuperação da informação ⧫ memória



Gestão – a gramática da informação digital

“Dados que sem a tecnologia capaz de sintetizá-los, de lê-los, de intermediá-los ao homem,
se apagarão em velocidade muito maior que qualquer papiro consumido pelo fogo”
(PIMENTA, 2014, p. 4780).

Do inscrito ao sobrescrito digital,
ingenuamente acredita-se que ela se tornará atemporal em seu relicário eletrônico apesar
de esquecermo-nos de seu aspecto de subordinação às formas de mediação:

O desafio da memória hoje é sua gestão.



Diagrama prévio do fluxo repositório 
Maenduar <Larhud>













Quais as (i)materialidades do documento?

A semelhança do documento digitalizado

A similitude do documento nato-digital (fruto de um processo 
digitizado)

Ambas situações, o produto final de seus processos ainda se atrela 
à materialidade do documento original e/ou de sua estrutura 

técnica



Desafio atual

• Políticas do respositório em andamento

• Maenduar será com tecnologia Invenio? <testes>
• Zenodo em operação

• Taxonomia ajudaria na classificação/indexação?
• Se sim, TADIRAH <em andamento>

• Repositórios Temáticos >>> repositório institucional



Obrigado
ricardopimenta@ibict.br

+55 21 987988416

Mais informações sobre o Larhud: http://www.larhud.ibict.br
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