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RESUMO 

 

A organização e divulgação da memória institucional das instituições de ensino e pesquisa 

brasileiras vêm ganhando forças com a utilização do repositório institucional, que além de 

armazenar a produção científica, é responsável pelo armazenamento e disponibilização dos 

documentos relacionados à história da instituição. As fotografias de uma instituição são de 

sumo valor para a memória da mesma, uma vez que registram acontecimentos históricos 

importantes para a instituição. Nesta perspectiva tivemos como objetivo verificar como as 

instituições de ensino e pesquisa brasileiras organizam e disseminam a memória institucional 

por meio do documento fotográfico nos repositórios institucionais, analisando de forma 

quantitativa e qualitativa os dados coletados. 

 

Palavras-chave: Memória institucional. Documento fotográfico. Repositório institucional. 

Organização e disseminação da informação fotográfica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

É indubitável o crescimento do fluxo informacional nas instituições de ensino e 

pesquisa, sendo notória a variedade de suportes que a informação está registrada. Suportes 
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esses, que vão desde os mais convencionais como livros, periódicos e jornais aos menos 

convencionais como audiovisuais, sonoros e iconográficos. Entre os materiais iconográficos, 

temos a fotografia. 

Partindo do pressuposto que as instituições de ensino e pesquisa brasileiras têm em seu 

acervo institucional registros fotográficos de acontecimentos históricos, a pesquisa foi 

realizada baseada na hipótese de que as instituições organizam e disponibilizam a informação 

e o conhecimento registrado por meio das fotografias que retratam a memória institucional. 

Para a viabilização da pesquisa recorremos ao levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 

Tivemos como objetivo verificar como as instituições de ensino e pesquisa brasileiras 

organizam e disseminam a memória institucional em documento fotográfico nos repositórios 

institucionais. Além de analisar: a) as plataformas utilizadas nas bases de dados; b) o volume 

documental depositado nas plataformas dos repositórios digitais brasileiros; c) os tipos de 

documentos depositados nos repositórios; d) a distribuição de documentos nos repositórios 

por região; e) as instituições que depositam fotografias de acordo com sua região; f) os itens 

de descrição das fotografias. Para a realização da pesquisa foram adotados critérios e métodos 

para análise dos dados levantados. A pesquisa também pode ser caracterizada como 

exploratória, de acordo com Gil (2010), por visar uma maior familiaridade com o problema, o 

tornando mais explícito, tendo em consideração os aspectos relativos ao fato estudado. Para 

isso foi realizado: a) revisão de literatura; b) delimitação do tema; c) seleção do escopo da 

pesquisa; d) critérios para a análise de dados quantitativos e qualitativos.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No Brasil, a memória institucional passou a ser armazenada e registrada no âmbito das 

instituições acadêmicas, em algumas instituições privadas e órgãos públicos. De acordo com 

Figueiredo e Bem (2012), os processos políticos que ocorreram a partir da década de 80, 

como o fim da ditadura militar e a revolução tecnológica foram o estopim para que os centros 

de memória tivessem maior liberdade em preservar e organizar a história do país, através da 

salvaguarda de informações, as disponibilizando para sociedade. Tais registros produzidos ao 
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longo da sua trajetória podem ser normas, imagens, vídeos, relatórios administrativos dentre 

outros materiais, que viabilizam a reconstrução do passado, conforme afirma Barbosa (2010, 

p. 11):  

A memória institucional consiste em uma (re) construção de fatos e acontecimentos 

significativos da trajetória e das experiências da organização, selecionados e (re) 

organizados com o objetivo de estimular o processo de (re) construção de uma 

identidade comum. 

 

Como uma das fontes de memória institucional, Kossoy (2007) afirma que a fotografia 

é utilizada como documento visual que congela fragmentos do passado retratando a história, a 

cultura, os acontecimentos e mudanças relevantes ocorridos nas instituições. Portanto, as 

fotografias institucionais são documentos memoráveis e históricos.  

Por ser significativo para a história das instituições e para pesquisas em áreas diversas, 

considera-se a documentação fotográfica passível de armazenamento e disponibilização em 

repositórios institucionais.  

Nessas circunstâncias, como as instituições de ensino e pesquisa brasileiras tem 

organizado e disponibilizado os documentos fotográficos? 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi possível observar a existência de 185 

(cento e oitenta e cinco) repositórios digitais, que são subdivididos em: comum, catálogo, 

diretório, trabalhos de conclusão de cursos acadêmicos, preservação de acervo histórico, 

objetos educacionais, temático, teses e dissertações eletrônicas, biblioteca digital e 

institucional.  

A partir do mapeamento nacional do IBICT, dos 185 repositórios digitais, temos 81 

repositórios institucionais e apenas 7 destes utilizam fotografias que retratam a memória 

institucional. São eles: Biblioteca digital de teses e dissertações da Universidade Estadual 

Paulista; CarpeDIEN – dados e informações em energia nuclear; Repositório institucional da 

Fundação João Pinheiro; Repositório institucional da Universidade Federal de Viçosa; Lume 

– repositório digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Instituto Nacional de 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

4 

 

Pesquisas Espaciais e o repositório da Universidade Federal de Pernambuco. Serão 

analisados, a seguir, os dados quantitativos e qualitativos da pesquisa. 

 

3.1 Resultados quantitativos 

 

No que se refere às plataformas utilizadas nas bases de dados, pode-se observar que o 

DSpace é o mais utilizado em território nacional, levando-se em consideração os números de 

documentos depositados, com 82,36% de utilização. Em panorama nacional, levando em 

consideração os 185 repositórios, foi possível observar que o institucional é o mais utilizado, 

levando em consideração o número de documentos depositados nos repositórios, que no 

ultimo levantamento contava com 9.934.04 documentos depositados. 

Quando falamos em tipos de documentos depositados nos repositórios, observamos 

que as imagens ocupam o segundo lugar com 40.159 itens disponibilizado, ficando atrás 

apenas dos documentos textuais com 2.422.25 itens. Ressaltando que nem toda imagem é uma 

fotografia, como foi possível observar durante as pesquisas. Alguns repositórios 

disponibilizam folders, cartazes dentre outros materiais iconográficos que não fazem parte do 

escopo delimitado para a análise do trabalho. Referente ao depósito de documentos nos 

repositórios distribuídos por região é notório que a região Centro-Oeste é a que mais deposita 

documentos dos mais variados tipos. 

 

3.2 Resultados qualitativos 

 

É notório que as regiões Centro-Oeste e Norte não têm fotografias institucionais 

disponibilizadas nos repositórios institucionais, e a região Nordeste conta apenas com a 

Universidade Federal de Pernambuco e na região Sul temos a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, que disponibilizam fotografias em seus respectivos repositórios. Diferente das 

demais regiões, a região Sudeste tem o maior número de repositório institucional que 

disponibilizam fotografia institucional, contando com cinco repositórios, são eles: CarpeDien, 

Fundação João Pinheiro, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Universidade Estadual 

Paulista, Universidade Federal de Viçosa.  
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Analisando os repositórios foi possível ver que alguns metadados se repetem para a 

descrição do documento fotográfico, que são: título, autor, tipo do documento e data. Também 

foi possível observar a falta de padronização de descrição de metadados. Alguns trazem 

poucas informações a cerca do documento apresentado, e também não é possível recuperar o 

objeto fotográfico em formato digital.  

O repositório que melhor atende a necessidade de informação/conhecimento básico do 

pesquisador/usuário é o da Fundação João Pinheiro, que traz em sua estrutura de elementos 

descritivos informações relacionadas à descrição física e temática contida no documento, 

além de recuperar o objeto digital depositado no repositório. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os repositórios institucionais oferecem diversos tipos documentais, que podem ser de 

produção cientifica como os artigos, teses e dissertações ou material histórico da instituição 

como fotografias, vídeos e áudios, possibilitando maior visibilidade e acesso aos documentos 

depositados e promovendo uma melhor comunicação científica. 

Os dados levantados na pesquisa sobre como as instituições preservam e 

disponibilizam a memória institucional através da fotografia, aguçam a necessidade da 

reflexão sobre a importância ao não esquecimento desse tipo de documento, uma vez que é 

uma rica fonte de pesquisa.  

 Levando em consideração a amostra total de 185 repositórios digitais, 81 são 

institucionais e desses apenas 7 são utilizados para divulgar por meio de fotografias a 

memória da instituição que o mantém. Podemos pressupor que as instituições, mesmo que 

cuidem desses acervos, no sentido de preservar o documento físico, resultado do processo 

analógico; e  do digital no caso das fotografias já criadas por meio do processo digital, não há 

a precaução em disseminar a informação registrada ampliando o acesso e a busca ao 

documento histórico.  

Das instituições que disponibilizam o documento fotográfico deixando acessível em 

seus repositórios, podemos observar como estes estão descritos e como são apresentados ao 
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usuário. De acordo com Manini (2016)
3
, há vários dados da imagem que podem ser atribuídos 

para identificação do documento fotográfico, porém os dados de maior relevância são: resumo 

e descritores (onomásticos e temáticos, e geográficos). Pode-se entender por cada categoria: 

resumo: descrição sucinta da imagem; descritores onomásticos: nomes de pessoas e/ou 

instituições que sejam palavras-chaves com relação ao conteúdo informativo da imagem; 

descritores temáticos: temas que sejam palavras-chaves com relação ao conteúdo informativo 

da imagem; geográfico: nomes de logradouros, cidades, estados/países que sejam palavras-

chaves com relação ao conteúdo informativo da imagem.  

Como cada forma de documento tem a sua especificidade, o documento fotográfico 

não é exceção. Diferente das outras tipologias documentais, as fotografias têm especificidades 

que devem ser levadas em consideração nos aspectos relacionados à informação e ao 

conhecimento. Com relação à informação temos dados técnicos relacionados à fotografia, 

como estado de conservação, dimensão fotográfica, cor, técnica, dentre outros itens de 

descrição que podem ser montados conforme a necessidade da instituição. Relacionado ao 

conhecimento nós podemos nos basear na dimensão expressiva do documento, método 

elaborado por Manini (2002) que contempla as categorias quem ou o que, onde, quando e 

como, em referência ao conteúdo do registro fotográfico, indo do geral ao especifico, 

descrevendo ainda o sobre relacionado ao que se trata determinado registro. 

A hipótese considerada na pesquisa foi que as instituições organizavam e 

disponibilizavam as fotografias institucionais nos seus repositórios institucionais propiciando 

acesso à informação e ao conhecimento contido nos documentos. Entretanto, foi possível 

constatar com base nos resultados que as instituições não realizam de forma eficiente o 

processo de organização e disponibilização, tendo como consequência a dificuldade de acesso 

e recuperação do documento, que pode ser sanado com uma padronização de metadados para 

o documento fotográfico. Por essa razão, as instituições de ensino e pesquisa devem atentar a 

necessidade de guarda e disponibilização de suas memórias, contribuindo para o 

desenvolvimento social e cultural da sociedade.  
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