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correspondentes, a condicao de dispor
do videodisco que as contenha; ora, a
c6pia desses discos, a partir da matriz
que foi requerida, atinge um preco muito modesto. E, paralelamente, a passagem dos sistemas documentais em maquinas de grande porte para os minicomputadores e mesmo para micros,
contribui para reaproximar os usuarios
das fontes de utilizacao, com as vantagens tecnicas, financeiras e psicologicas
que se pode imaginar. A importancia
do progresso assim realizado nao deve
fazer esquecer entretanto as dificuldades que subsistem. E antes de mais nada,
sobre o plano tecnico, se pode censurar
a imagem mostrada pelo monitor tipo
televisao uma qualidade inferior aquela
das melhores copias fotograficas, devido a definicao ainda insuficiente do mod o r : progressos esperados nesse dominio devem responder a essa fraqueza.
Poderse lamentar, por outro lado, nao
se dispor senao de uma s6 imagem, enquanto que o trabalho comparativo implica que se possa justapo-las: esta dificuldade deveria fazer esquecer a espantosa possibilidade de se dispor, por
assim dizer, de uma das varias dezenas
de milhares de imagens? Mas e necessario saber tambem que, desde agora,
possibilidades existem de mostrar de
qualquer maneira diante do olhar verdadeiros mosaicos de documentos. E necessario enfim evocar o problema do preco?
Se pode evidentemente supor que aqui
como em qualquer outro lugar, o desenvolvimento tecnico se traduzira por um
abaixamento dos precos; mas uma parte
importante do trabalho de realizacao do
videodisco se situa a montante da gravacao da matriz em si, e representa uma
porcao do financiamento que parece dificilmente compressivel. Seria melhor
pensar em dividir o custo total de uma
operacao deste tipo pelo numero de imagens registradas em cada videodisco, e
em seguida pelo numero de discos que
se pode tirar de uma matriz e distribuir

aos usuarios: chega-se assim a numeros
muito inferiores aqueles que estamos habituados para nossas fotografias tradicionais, com todas as suas limitacoes ja
evocadas. Por fim, o verdadeiro problema e o de saber se a comunidade cientifica iria preferir aproveitar essas novidades tecnologicas para decidir se lancar
em operacoes em colaboracao (nacional
e internacional) paralelamente a construcao de bancos de dados documentais; se
uma tal vontade chegar a se concretizar,
os problemas financeiros nao serao os de
maior peso.
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1. Apresentacao do Centro de
Pesquisas

O Centre de Recherches sur les
Traitements Automatises en' Archkologie Classique (TAAC) estuda ja ha dez
anos, os problemas postos pela preparacao de bancos de dados em arqueologia, atraves de um certo numero de
experiencias e de realizacoes. Ao lado
da construcao de sistemas descritivos e
de pesquisas de estruturacao, ele assegura no dominio dos bancos de dados
documentais um duplo papel:
a) produtor de bancos de dados
documentais em arqueologia classica;
i o banco de dados sobre "O

-
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mosaico .no mundo grego, das origens
ao fim do periodo helenistico",
ii - o banco de dados referencial
que permite a automatizacao da consulta da fototeca do centre de Recherches sur la Mosaique, outro componente da UA 375. Os dois bancos de dados
relativos -ao mosaico antigo sao ilustrados pelo videodisco.
b) laboratorio-conselho que fornece informacoes, assistencia e experimentacao para os centros de pesquisas franceses
ou estrangeiros que desejam construir ban. cos de dados arqueologicos.
i - para a Franca:
- Preparacao e instalacao em
1984 de um banco de dados referencial
que automatizou a consulta da fototeca
sobre o mundo mediterranico antigo do
Centre de Documentation Photographique e Photogrammetrique (CDPP) do
CNRS e da Universidade de Paris I.
Este banco tambem e ilustrado pelo videodisco (ver artigo de M. Fourmont).
ii - para a Grecia:
- Na Ecole Francaise d'Athenes,
preparacao e instalacao de um banco
de dados factual sobre os vasos contentores - anforas e lagynoi - no mundo
grego e romano; bancos de dados (em
curso de experimentacao) sobre as moedas de Thasos, as inscricoes de Delfos
e ainda um banco de dados referencial
sobre os arquivos da EFA, composto por
fotografias (cerca de 300.000), de plantas e de desenhos, de impressoes e de
arquivos escritos (cadernos e relatorios
de escavacoes, correspondencia cientifica...). Instalado em 1987.
- No KERA (Fundacao nacional
helenica para a pesquisa), instalacao,
em 1984, apos preparacao, de um banco
de dados sobre as inscricoes gregas e
romanas da Macedonia.
- Experiencias tem sido feitas em
outros dominios, como os selos cretomicenicos, a iconografia da mitologia
classica, a arquitetur q...
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2. Resposta do logicial SIGMI-SIGMINI aos desejos cientificos dos bancos
de dados em arqueologia e historia
da arte

Apos a experimentacao de diversos logiciais, o centro de pesquisas TAAC
escolheu o SIGMI-SIGMINI, que se mostrou o mais apto a responder as exigencias formuladas para os bancos de dados
realmente uteis para os arqueologos e
historiadores da arte. Na verdade este
logicial oferece solucoes para o problema da gestao dos thesauri, bem como
para o do tratamento da datacao tao
particular ao nosso dominio, ja que nossas datas, situadas antes e depois de Jesus Cristo, sao quase sempre dadas sob
a forma de garfos cuja precisao varia
de um ou dois anos ate varios seculos.
Mas a contribuicao maior deste logicial,
intermediario entre os sistemas documentais classicos e os sistemas de gestao
de bases de dados, reside na sua possibilidade que ele oferece de estruturar
os dados de maneira flexivel e sem
preambulos: esta particularidade e essencial para nos. Realmente todos os
bancos de dados mencionados mais acima, cuja informacao apresenta uma
maior ou menor precisao de analise segundo sua natureza factual ou referencial (ver bibliografia, 7) apresentam
um ponto em comum: suas analises nao
podem comportar apenas listas de descritores, mas precisam realmente poder
relaciona-los para levar em conta a estrutura interna do documento. Para os
mosaicos por exemplo, t necessario vincular a cada uma das partes de seu recorte (tapete, painel, borda, banda ...)
as informacoes relativas a decoracao e
a tecnica: esta necessidade se encontra
tanto no banco de dados factual para o
qual a unidade documentaria e o mosaico quanto no banco de dados referencial; o mesmo principio permanece
valido para a analise de fotografias de
mosaicos no segundo banco de dados;
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e tambem para a analise das fotografias
do CDPP: e preciso, por exemplo, relacionar a decoracao de um vaso a cada
uma de suas partes (colo, panca, pe...).
No mais, para estes bancos de dados
referenciais cuja unidade documentaria
e a fotografia, a estruturacao e ainda
mais necessaria quando o cliche representa varios objetos (diversos mosaicos
de uma mesma habitacao, diversas estatuetas, moedas ou vasos conservados
em uma mesma vitrina ...) 6 necessario
entao ligar a cada objeto as informacoes
que lhe sao relativas (local de descoberta, sujeito, datacao...) de forma a evitar
OS cruzamentos.
Entretanto, em todo caso, e impossivel pre-declarar a estrutura do
conjunto dos documentos de um mesmo
banco de dados, em razao por um lado
da diversidade de composicao dos objetos arqueologicos e, por outro lado,
para os bancos de dados fotograficos,
da diversidade de enquadramento possivel (do detalhe de um objeto ate a
justaposicao de numerosos objetos diferentes). As relacoes sintaticas oferecidas pelo logicial responde perfeitamente a estas exigencias: elas podem
chegar a sete niveis segundo um esquema em arborescencia variavel de um documento a outro - de emprego simples
quando da recuperacao de informacoes,
estas relacoes sao igualmente faceis de
pesquisar, seu grau de complexidade refletindo evidentemente o da questao colocada (ver abaixo a apresentacao do
logicial por C. Brisbois e P. Mordini).
3. Apresentacao dos bancos de dados
sobre o mosaico

3.10 banco de dados sobre o mosaico
no mundo grego, das origens ao fim
do periodo helenistico (ver bibliografia, 7-9)
Este banco de dados, um dos primeiros na arqueologia classica, apresenta um interesse metodologico devido A

estrutura da informacao que ele contem,
mas ele apresenta tambem um grande
interesse arqueologico: as descobertas
de mosaicos do periodo classico e helenistico sao cada vez mais numerosas,
em regioes tao variadas como por exemplo a propria Grecia, a Italia, a nirquia,
o Egito, a Albania, o Afeganistao e a
Uniao Sovietica, e suas publicacoes,
muitas vezes insuficientes, estao em
todo caso muito dispersas; com excecao
dos mosaicos muito conhecidos de Olinto e de Delos, estes documentos nao
tem sido reunidos de uma maneira sistematica, por exemplo em um corpus de
tipo tradicional. E entretanto, poder-seia esperar de um estudo de conjunto um
melhor conhecimento das origens gregas desta arte do mosaico: sera possivel
se conhecer mais precisamente do que
no momento atual, a evolucao de sua
tecnica e de sua decoracao, o papel dos
centros regionais, o lugar que ela ocupava na decoracao dos edificios, as
ideias e os gostos que eles refletem.
A tecnica e descrita de forma muito detalhada, ja que ela e particularmente
importante para o estudo dos primeiros
mosaicos; indica-se o material e sua forma
de utilizacao (seixos, inteiros ou quebrados, tesselas irregulares ou regulares, por
exemplo), suas dimensoes, bem como o
uso eventual de laminas de chumbo ou
terracota, e a gama de cores utilizadas.
Mas o essencial da analise e consagrada
A descricao da decoracao. Uma primeira
porcao consiste em reconhecer as diferentes partes do mosaico; esta informacao, que permite comparar as composicoes, servira igualmente para relacionar
cada uma das partes reconhecidas aos dados relativos a sua decoracao e sua tecnica.
Assim no mosaico de Orbius da
agora dos Italianos em Delos (fig. I),
reconhecem-se dois tapetes cercados
por uma banda de ligacao. O tapete
principal comporta uma borda formada
por sete partes (bandas, 'filetes...) que
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Figura nQ 1: Mosaico de Orbius, Agora dos italianos, Delos nQ16, segundo Ph.
Bruneau, EAD X F X , Les Mosaiques. Paris, 1972, fig. 21.
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Figura nQ2: Esquema arboroscente do mosaico acima
circundam o fundo (Figura nQ1).
Os diferentes enquadramentos
podem ser representados pelo esquema de arborescencia representado na
Figura nQ2.
Sobre o esquema, ve-se que no
nivel 1 figura a parte da descricao concernente ao conjunto do mosaico. No
nivel 2, se destacam o tapete principal,
o tapete da soleira e o registro que os
circunda. O tapete principal se compoe,
no nivel 3, de uma borda e de um fundo
ornado por meandros de suasticas. A
borda, no nivel 4, se compoe de quatro
partes de tipos diferentes: uma banda
monocromatica repetida quatro vezes,
um filete monocromatico, uma banda de
manchas e outra ornada por guiloches.
Observando a analise deste mosaico (ver em seguida), se percebe que

as doze primeiras linhas correspondem
a uma descricao do conjunto do Mosaico (nivel 1); se abre em seguida um parentese para passar, no nivel 2, a analise
do Registro, depois do Tapete principal:
apos a descricao global desse ultimo (5
linhas), um parentese aberto enquadrado no precedente situa no nivel 3 a descricao da Borda (3 linhas) enquanto que
um jogo de oito parenteses abertos e
fechados, enquadrados no parentese referente a borda, situa no nivel 4 a descricao das bandas e do filete, isolando
um e outro. Apos sua analise, se fecham
dois parenteses sucessivos para que a
analise do fundo, precedida pela abertura de um novo parentese se ache no mesmo nivel que o da borda. Procede-se de
forma similar para a analise do tapete da
soleira. Uma simplificacao da analise se
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ficiente e foram melhorados no registro
por meio de correcoes de luminosidade
MOSAICO(REGISTRO)(TAPETE e de cor.
Nos bancos de dados, n6s manti(BORDA(BANDA/MONOCROMAvemos os seguintes elementos:
TICO)(FILETE/MONOCROMO)
(BANDA/MANCHAS)(BANDA/GUI- - a cota do cliche na fototeca,
- o local de descoberta do mosaico,
LOCHE(FUNDOIMEANDRO))
(TAPETE/SOLEIRA(FUNDO/INS- - seu local de conservacao,
CRICAO))
- sua tecnica,
- as partes do mosaico visiveis sobre
Este mosaico de Orbius tem uma
o cliche (tapete, tapete de soleira,
estrutura bem simples, mas o sistema
registro, painel, borda, etc...),
SIGMIISIGMINI permite trabalhar so- - sua decoracao, com eventual refebre estruturas arborescentes mais comrencia ao repertorio do Decor Geoplexas, ja que atinge ate sete niveis de
metrique (ver bibliografia, I),
hierarquia.
- o numero de inventario do cliche na
O banco de dados ja esta constinossa fototeca,
tuido e reune cerca de 700 documentos, - a data de tomada do cliche,
finamente analisados, que ilustram 1500
imagens do videodisco. Para cada um - seu autor,
dos mosaicos, o numero de imagens e - as referencias de outros cliches da
fototeca representando o mesmo pabastante variavel: alguns nao sao ilusvimento,
trados no todo, em particular quando
uma referencia bibliografica,
nenhum desenho ou fotografia do pavimento foi ainda publicada; outros sao - quando se trata de um mosaico do
periodo grego, se fornece a referenabundantes: ao mosaico de Hephaistion
cia deste mosaico no banco de dados
de Pergamo, por exemplo, corresponfactual ao qual ele se remete,
dem quarenta imagens. Nbs temos registradas fotografias de conjunto e de - o endereco (numero da imagem no
videodisco).
detalhe, sempre que possivel a cores;
mas nbs nao temos na maioria das vezes
A decoracao e analisada de uma
senao fotografias em preto e branco; maneira relativamente pouco fina, e em
cada vez que nbs podemos, acrescenta- todo caso menos detalhada do que se
mos desenhos de pavimentos mostrando faria no banco de dados factual. A dessua situacao no edificio. Cartas, enfim, cricao 6, aqui, analitica para permitir o
situam os diferentes locais de achado.
questionamento de cada elemento tomado isoladamente ou em combinacao.
'3.20 banco de dados da fototeca do. Para um mesmo mosaico, relacionam-se
Centre de Recherches sur la Mosai- as diferentes decoracoes aos tipos de
que (ver bibliografia,,9-10)
partes: quando o cliche representa varios mosaicos, as descricoes de cada um
6500 diapositivos pertencentes a dentre eles sao isoladas pela sintaxe no
fototeca do Centre de Recherches sur interior do mesmo documento de mala Mosaique representando os pavimen- neira a evitar o cruzamento de informatos antigos e medievais foram registra- cao. Podemos ver abaixo a analise de
dos em videodisco, e trezentas imagens uma fotografia representando o mesmo
de detalhe foram acrescentadas. Alguns mosaico de Orbius e comparar a infordesses diapositivos, efetuados em com macao considerada no banco de dados
dicoes dificeis, eram de qualidade insu- factual onde ela e detalhada e remissiva
exprime segundo o formato de entrada
que se mostra:
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ao conjunto do.pavimento e no banco
de dados referencial onde a informacao
e menos detalhada e limitada a parte
do pavimento visivel sobre o cliche (sobre este, nao se ve o tapete de soleira
com inscricao). Por outro lado, se alguns mosaicos gregos sao descritos por
sua vez nos dois bancos, e um fato raro
ja que o campo coberto pela fototeca e
muito mais vasto do que aquele do banco factual e seu grau de exaustividade
obrigatoriamente bem menor.
-COTA = DIA 50 I 05
( Local de descoberta = Delost
~ r e c i a / A ~ o r a / d oitalianos
s
Local de conservacao = in siiut
Delos
Tecnica = opus tesselatum/
policromado
( Parte = borda
Decoracao = manchas
( Parte = borda
Decoracao = guiloche
( Parte = campo/tapete
Decoracao = composicao
ortogonal/meandro de suasticas/quadrado
RM = 193 F
Numero de inventhrio = 2829
Data do cliche = 1972
Cliche = A M Guimier-Sorbets
REF MGR = Delos 16
Bibliografia = EAD XXIX NO 16
Endereco = 5494
4. Conc'epcao das relacoes analises-

imagens
A possibilidade de consultar, em
resposta a uma questao, as imagens ao
mesmo tempo em que a descricao dos
documentos pertinentes constitui um
progresso tal que e inutil insistir sobre
este ponto. Eu desejaria simplesmente
sublinhar duas particularidades desta
realizacao: de um lado o banco de dados, consultado a distancia, pilota uma
consulta de imagens no local; e de outra
parte, nao se trata aqui, como nos sis-
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temas de gestao de imagens habituais,
de um banco de informacoes destinado
a consultar um banco de imagens preexistente; ao contrario, os bancos de dados foram constituidos primeiro e acrescentaram em um segundo momento as
imagens que o ilustram. Este metodo de
trabalho tem implicacoes sobre a concepcao do produto final e sobre as modalidades da consulta; assim, a unidade
do banco nao e uma imagem do videodisco, mas um documento do banco
(isto e lembramos, um mosaico no banco
factual e um diapositivo nos dois bancos
referenciais), .
Ora, acontece que nenhuma imagem do videodisco nao ilustra um documento do banco: para o banco factual,
isto pode ser o caso, onde nenhuma imagem era acessivel, como se viu mais acima para alguns mosaicos gregos; e sera
tambem o caso de novos documentos
que virao se juntar aos bancos de dados
factuais ou referenciais sem que se possa registra-10s imediatamente sobre o
videodisco; e por estas circunstancias
que se previu uma imagem indicando
que a fotografia deste documento nao
foi registrada no videodisco. Uma tal
situacao, que nao se encontra evidentemente quando um banco de dados e feito em funcao de imagens registradas,
testemunha o fato que nossos bancos
estao em constante crescimento.
Na maioria das vezes, pelo contrario, um mesmo documento do banco
corresponde a muitas imagens sobre o
videodisco (ate quarenta). A fim de tornar a consulta mais comoda possivel, a
remissao as imagens ( = Endereco) foram preparadas para cada documento
em uma ordem determinada; assim para
o mosaico grego, tem-se primeiro indicadas as vistas de conjunto e em seguida
as de detalhe, em cores e depois em
preto e branco, seguindo-se os desenhos
e as plantas.
No mais esta riqueza da documentacao ilustrada associada a alguns docu-
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tatacao de que faltava a pesquisa e ao
ensino universitario um organismo capaz de reunir e de propor uma vasta
documentacao das fotografias originais
sobre o mundo mediterraneo antigo, o
CDPP se desenvolveu a partir de 197576, data de sua criacao por Roland Martin. O fundo documental e essencialmente constituido por diapositivos coloridos, de formato 24x36, aos quais se
acrescentam os mapas fotogrametricos,
efetuados pelo Institut Geographique
National, da Acropole de Atenas e do
Palacio Farnese. A coleta de imagens
foi realizada no curso de missoes especificas programadas, executadas por um
fotografo profissional acompanhado
por um cientista por um lado, e de outra
parte gracas a colaboracao benevola de
colegas especialistas, arqueologos, professores ou pesquisadores, arquitetos,
franceses e estrangeiros que nos propuseram a sua ajuda quando eles seguiam
para o campo em seus trabalhos pessoais.
Atualmente a fototeca do CDPP
possui series de diapositivos sobre a
Grecia, a Turquia, a Jordania, a Tunisia,
CENTRO DE DOCUMENTACAO .FO- a Italia, a Franca e a Gra-Bretanha. Os
TOGRAFICA E
cliches referentes tanto aos sitios quanFOTOGRAMI~TRICA
to aos museus e sua variedade possibiFototeca do mundo mediterraneo
litaram abranger, de forma equilibrada,
antigo, banco de dados e videodisco
os testemunhos deixados pelas grandes
civilizacoes mediterraneas desde o NeoMARTINE H. FOURMONT litico e a Idade do Bronze ate o mundo
responsavel pelo CDPP de Bizancio. Os dominios cobertos sao
Institut de Recherche sur assim vastos pela sua geografia e sua
IIArchitecture AntiqueIGS 41 0032 cronologia. Eles sao igualmente vastos
CNRS - Universidade de Paris I pelos temas abordados. Professores e
pesquisadores podem com efeito achar
O Centre de Documentation Pho- em nossas colecoes documentos suscetographique et Photogrammetrique, foto- tiveis de responder a sua questao sobre
teca do Institut de Recherche sur l'Ar- arquitetura, escultura, pintura, vasos e
chitecture Antique, Laboratoire Propre mobiliario em geral, e tambem sobre a
(LP) 5500 do Centre de la Recherche iconografia dos deuses, herois, vida coScientifique dirigido por Pierre Gros, e tidiana ou personalidades intelectuais e
igualmente membro do Groupement politicas. A historia da arte esta ali preScientifique (GS) 41 0032, "Mundos ro- sente sob seus multiplos aspectos, - a
mano e pos-romanon. Nascido da cons- historia propriamente dita permanece

mentos acarretou um problema particular para a concepcao do logicial de acoplamento: desejava-se na verdade deixar ao pesquisador a escolha completa
entre movimentar para a frente ou para
tras, automaticamente ou manualmente,
as imagens e/ou as analises dos documentos, conservando evidentemente a
correspondencia entre a imagem e o texto mostrado no monitor alfanumerico,
texto que por vezes, na analise de alguns
mosaicos gregos, ocupa varias telas no
monitor. A equipe do CAI da Ecole des
Mines chegou a executar essas operacoes a partir de comandos simples para
o usuario (ver texto de M. Lenci). Nos
experimentamos a possibilidade de associar as imagens que ilustram os documentos outras imagens para comparacao. Alem disso, efetuamos atualrnente
a transposicao dos bancos de SIGMI
para SIGMINI, o que oferecera novas
possibilidades de consulta inteiramente
locais. O logicial de acoplamento sera
redefinido em consequencia disto e novos tipos de exploracao serao abordados
nesta perspectiva tambem.

