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RESUMO 

 

Modelos conceituais são sistemas de organização do conhecimento que representam formal e 

simplificadamente a realidade de um dado domínio do conhecimento, funcionando como 

instrumentos para raciocinar sobre ela de modo a promover representações operacionais. Esta 

tese objetiva descobrir como tipos de entidades nos vocabulários dos modelos conceituais 

IFLA Library Reference Model (IFLA LRM), CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC 

CRM) e Records in Contexts - Conceptual Model (RiC-CM) podem ser alinhados 

semanticamente de modo a contribuir para o alcance da interoperabilidade semântica entre 

acervos heterogêneos. É resultado de uma pesquisa qualitativa, aplicada, bibliográfica e 

documental, de caráter descritivo. Analisa os documentos oficiais de consagrados modelos 

conceituais a fim de mostrar com base em suas definições, a importância dos tipos de 

entidades definidos no contexto de um modelo de dados e que poderão ser estratégias para 

alinhar semanticamente vocabulários na Web. O conjunto mínimo de entidades de alto nível 

CRM Core foi tomado como vocabulário fonte, visando confrontá-lo com os vocabulários dos 

modelos conceituais IFLA LRM e RiC-CM na busca de entidades equivalentes em 

significado. A norma ISO 25964-2: interoperability with other vocabularies foi a referência 

para classificar os tipos de mapeamentos encontrados, bem como os princípios da Teoria do 

Conceito de Dahlberg (1981) o foram no processo de análise de definições de modo a 

observar se estas apresentavam o mesmo referente. Isso nos permitiu constatar a equivalência 

de significado entre os tipos de entidades (conceitos/termos e suas definições) estudados. 

Resultados apontam, nestes modelos, para a existência de entidades equivalentes em 

significado, o que possibilita que os mesmos sejam alinhados semanticamente de modo a 

permitir o alcance da integração de acervos heterogêneos e da interoperabilidade semântica, 

bem como que sejam implementados segundo os princípios das tecnologias Linked Data.  

  

Palavras-Chave: Alinhamento semântico; Modelos conceituais; IFLA LRM; CIDOC CRM; 

RiC-CM; Instituições de patrimônio cultural e memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Conceptual models are systems of knowledge organization that represent, in a formal and 

simplified way, the reality of a given domain of knowledge, acting as tools used to reason it, 

in order to promote operational representations. This thesis aims to find out how types of 

entities in the conceptual models IFLA Library Reference Model (IFLA LRM), CIDOC 

Conceptual Reference Model (CIDOC CRM) and Records in Contexts - Conceptual Model 

(RiC-CM) vocabularies can be semantically aligned in order to contribute to achieve semantic 

interoperability among heterogeneous collections. It is the result of a descriptive, qualitative, 

applied, bibliographic and documentary research. It analyzes official documents of 

established conceptual models in order to show, based on their definitions, the importance of 

the type of entities defined in the context of the data model and that could be strategic for 

semantically aligning vocabularies on the Web. The minimum set of CRM Core high level 

entities was taken as the source vocabulary, in order to confront it with the vocabularies of the 

IFLA LRM and RiC-CM conceptual models in the search for equivalent entities in meaning. 

ISO 25964-2: interoperability with other vocabularies was the reference for classifying the 

types of mapping found, as well as the principles of Dahlberg’s Theory of Concept (1981) 

were in the process of analyzing definitions to check if they would present the same referent. 

This allowed us to verify the equivalence of meaning among the types of entities 

(concepts/terms and their definitions) studied. Results indicate the existence of equivalent 

entities in meaning in these models, which allows them to be semantically aligned in order to 

achieve the integration of heterogeneous collections and semantic interoperability, to be 

implemented according to the principles of Linked Data technologies. 

 

Keywords: Semantic alignment; Conceptual models; IFLA LRM; CIDOC CRM; RiC-CM; 

Cultural heritage and memory institutions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Importantes aspectos da origem da Ciência da Informação (CI), como a conhecemos 

hoje, foram discutidos por Paul Otlet (1868-1944) e Vannevar Bush (1890-1974). Esses 

pioneiros já entendiam que o uso, o aprimoramento e o desenvolvimento de novas tecnologias 

de informação e comunicação seriam imprescindíveis para tratar, organizar e representar 

documentos produzidos pela sociedade moderna.  

 Com a publicação do Traité de Documentation: le livre sur le livre: théorie et pratique 

(1934), Otlet apresentou os pressupostos teóricos e metodológicos da Documentação e expôs 

o porquê da necessidade de uma nova ciência: resolver o problema de “[...] tornar acessível a 

quantidade de informações e artigos publicados todo dia na imprensa diária [...]” (Otlet, 1934, 

p. 5), visando recuperar e produzir “[...] um todo homogêneo com essas massas incoerentes 

[...]” (Ibid., 1934, p. 5) que necessitava de novos procedimentos de organização distintos da 

antiga Biblioteconomia, aplicados até aquele momento.   

Para isso, definiu os objetivos da documentação organizada, que consistiam em poder 

oferecer sobre qualquer tipo de fato e de conhecimento, informações documentadas “[...] 

universais quanto ao seu objeto; corretas e verdadeiras; completas; rápidas; atualizadas; fáceis 

de obter; reunidas antecipadamente e preparadas para serem comunicadas; colocadas à 

disposição do maior número possível” de pessoas (Ibid., 1934, p. 5). Essa obra apresentou a 

precursora proposta da Documentação de tratar, organizar e reunir acervos de bibliotecas, 

museus e arquivos, pois “[...] usa a noção de documento em sentido amplo, pressentindo a 

multiplicação dos suportes da informação, todos igualmente portadores de memória” (SILVA, 

2006, p. 18), além do vislumbre de tecnologias futuristas que possibilitariam a 

universalização do conhecimento. 

Segundo Silva (2006, p. 18), “[...] o Traité é rico de antecipações pertinentes e para lá 

deste aspecto visionário avulta uma reflexão, também muito antecipadora, sobre a relação 

entre o homem e a técnica: ‘aperfeiçoar o livro, é aperfeiçoar a humanidade’.” Esta é “[...] 

uma reflexão assente na lógica de utilização e de reapropriação, na qual a técnica é uma 

extensão controlada do homem” (Ibid., 2006, p. 18).  

 Posteriormente, Bush (1945), em época que se seguiu ao pós-Segunda Guerra 

Mundial, no artigo As we may think, não por coincidência, aponta como dever de cientistas a 

“[...] difícil tarefa de tornar acessível nosso emaranhado estoque de conhecimento [...]” 
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(BUSH, 1945, tradução nossa)
1
 e, já como solução, propõe o aprimoramento das tecnologias 

de informação disponíveis, bem como a construção de uma máquina denominada Memex que, 

conforme a mente humana, operaria por meio de associações. Assim, um Memex poderia 

criar links entre documentos interligando-os, como também os manteria em arquivo (cópias 

salvas). Esse tipo de tecnologia visionária pôde tornar-se realidade com o advento do 

computador. Muitas aplicações dessa máquina podem ser facilmente identificadas hoje no 

ambiente Web. 

 Otlet (1934) e Bush (1945) detectaram o problema que, posteriormente, foi definido 

como “explosão da informação” (DIJK; SLYPE, 1972), e que se tornou o cerne de estudos no 

campo da organização e representação do conhecimento até os dias atuais. Também 

perceberam a necessidade de os recursos tecnológicos acompanharem o desenvolvimento da 

humanidade. Por isso, deixaram um legado ao antever muitas ferramentas tecnológicas de 

informação e comunicação que foram implementadas a partir dos anos 1980, como a 

disposição de informações em forma de rede.  

A World Wide Web, criada por Tim Berners-Lee, marcou uma nova era em que as 

tecnologias digitais de informação e comunicação chegaram ao alcance público e novos 

hábitos de pesquisa passariam a dirigir os usuários na busca por informação/conhecimento. 

“Finalmente, a rede, por sua natureza unificada, tende a apagar as fronteiras entre instituições 

(bibliotecas, arquivos, museus) [...]” (BERMÈS, 2013, p. 16), é “[...] uma alteração 

propiciadora da emergência, a prazo, de um novo paradigma: a mudança da visão custodial e 

patrimonial (fechada através da conotação com ‘tesouro’) para uma visão pós-custodial e 

aberta, dominada pela busca incessante dos conteúdos (da informação)” (SILVA, 2006, p. 

18). 

No entanto, como a tendência é o predominio de um universo de dados culturais 

dispostos em rede, há urgência de iniciativas que visem publicar os acervos de instituições de 

patrimônio cultural e memória na Web usando padrões de acordo com as recomendações do 

World Wide Web Consortium (W3C)
2
, a fim de tornar a Web uma plataforma universal de 

conectividade.   

Atualmente, portais web têm se destacado como o mecanismo mais comum de acesso 

integrado a acervos heterogêneos. Exemplos disso são: a Biblioteca Europeana
3
, a Digital 

                                                           
1
 Todos os documentos em inglês ou em outra língua que não o português serão citados com tradução feita pelo 

autor. 
2
 O W3C é uma comunidade internacional que desenvolve padrões abertos para garantir o crescimento em longo 

prazo da Web. Disponível em: https://www.w3.org/. Acesso em: 19 jun. 2017. 
3
 Europeana. Disponível em: https://www.europeana.eu/portal/pt. 

https://www.w3.org/
https://www.europeana.eu/portal/pt
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Public Library of America (DPLA)
4
, o portal TROVE da National Library of Australia

5
, 

HISPANA
6
 - Acceso en Linea al Patrimonio Cultural, a MEXICANA - Repositório del 

Patrimonio Cultural de Mexico
7
 e, no Brasil, a Brasiliana Iconográfica

8
 e o portal da Rede 

Web de Museus
9
. 

Mas, o surgimento da Web e, posteriormente, dos princípios das tecnologias Linked 

Data, permitiu que instituições de patrimônio cultural e memória publiquem seus acervos e os 

disponibilizem à consulta por meio da navegação entre links semânticos que conectam dados 

derivados (ou seja, dados contendo informações relacionadas). Segundo Heath e Bizer (2011, 

p. 7), a ideia básica das tecnologias Linked Data “[...] é aplicar a arquitetura geral da World 

Wide Web a tarefa de compartilhar dados estruturados em escala global”. Para isso, “[...] o 

uso de padrões Web e um modelo de dados comum tornam possível implementar aplicações 

genéricas que operam sobre o completo espaço de dados. Essa é a essência do Linked Data” 

(Ibid., 2011, p. 5, grifo nosso).    

Esses autores explicam que “[...] o termo Linked Data refere-se a um conjunto de 

melhores práticas para publicar e interligar dados estruturados na Web” (Ibid., 2011, p. 7). 

Assim, as melhores práticas definidas para o Linked Data têm possibilitado o 

desenvolvimento de uma Web de dados (Web of Data). Essa Web de Dados, “[...] apresenta 

uma oportunidade revolucionária para a percepção de valores de dados derivados” (Ibid., 

2011, p. 5). Dentre as  melhores práticas definidas estão o uso de Uniform Resource Identifier 

(URI)
10

, do padrão Resource Description Framework (RDF) e da Simple Protocol and RDF 

Query Language (SPARQL)
11

.   

A Web Semântica foi imaginada como “[...] uma extensão da Web atual, na qual é 

dada à informação um significado bem definido, permitindo que computadores e pessoas 

trabalhem em cooperação” (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001). Daí a 

preocupação com o desenvolvimento de padrões, vocabulários e modelos conceituais, 

                                                           
4
 Digital Public Library of America. Disponível em: https://dp.la/.  

5
 Portal TROVE. Disponível em: https://trove.nla.gov.au/. 

6
 HISPANA - Acceso en Linea al Patrimonio Cultural. Disponível em: http://hispana.mcu.es.  

7
 MEXICANA - Repositório del Patrimonio Cultural do Mexico. Disponível em: 

https://mexicana.cultura.gob.mx/.  
8
 Brasiliana Iconográfica. Disponível em: https://www.brasilianaiconografica.art.br/.  

9
 Rede Web de Museus. Disponível em: http://www.museusdoestado.rj.gov.br/rede-web-de-museus/.  

10
 Uniform Resource Identifier (URI). Segundo Berners-Lee (2005, p. 1, 4) o URI “é um conjunto compacto de 

caracteres utilizado para a identificação de um recurso abstrato ou físico”. Assim, “um URI fornece ao recurso 

um significado simples e extensível para sua identificação”. 
11

 Resource Description Framework (RDF) é um padrão que fornece um modelo de dados único para a 

publicação de dados estruturados na Web (HEATH; BIZER, 2011). Já a SPARQL (Simple Protocol and RDF 

Query Language) é um protocolo que permite consultar as triplas RDF (Free tools, information and resource for 

the Semantic Web. Disponível em: http://www.linkeddatatools.com/querying-semantic-data). 

https://dp.la/
https://trove.nla.gov.au/
http://hispana.mcu.es/
https://mexicana.cultura.gob.mx/
https://www.brasilianaiconografica.art.br/
http://www.museusdoestado.rj.gov.br/rede-web-de-museus/
http://www.linkeddatatools.com/querying-semantic-data
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metodologias que definem conceitos/termos (tipos de entidades) e relações entre eles, os quais 

representam um determinado domínio da realidade. 

Existem, atualmente, na área de informação e documentação, os modelos conceituais 

IFLA Library Reference Model (IFLA LRM), International Committee for Documentation of 

the International Council Museums – Conceptual Reference Model (CIDOC CRM) e, mais 

recentemente, Records in Contexts: conceptual model (RiC-CM).   

Um modelo conceitual é uma representação genérica, de alto nível de abstração, das 

entidades e relações existentes entre elas em um determinado domínio. Há exemplos em uma 

biblioteca (IFLA LRM), em um museu (CIDOC CRM) ou em um arquivo (RiC-CM). Cada 

um desses modelos foi criado em um momento distinto, com foco em acervos e metodologias 

de descrição específicas para bibliotecas, museus e arquivos. Hoje a Web e as tecnologias 

Linked Data tornam possível publicar esses acervos diretamente neste ambiente e interligá-los 

por meio de links semânticos, segundo um modelo de dados e um formato comum (RDF). 

Muitos desses acervos têm superposições e complementaridades. Como tornar esses acervos 

interoperáveis, de modo que um usuário possa navegar de um objeto digital para outro sem se 

preocupar com os limites e “fronteiras” institucionais e tecnológicas impostas pelos sistemas 

de catálogos, OPAC
12

 – as tecnologias atuais de publicação de acervos?  

Entendemos que modelos conceituais são sistemas de organização do conhecimento 

que representam formal e simplificadamente a realidade de um dado domínio do 

conhecimento, funcionando como instrumentos para raciocinar sobre ela de modo a promover 

representações operacionais. Como tecnologias compatíveis, se alinhados semanticamente, os 

modelos conceituais podem contribuir para publicar e interligar acervos de diversificadas 

instituições de patrimônio cultural e memória usando, por exemplo, tecnologias como Linked 

Data e, assim, ao recuperar um recurso informacional, “[...] interligá-lo com outros que lhe 

agreguem valor semântico, cultural, cognitivo, econômico ou científico” (MARCONDES, 

2012, p. 174). 

Existem cada vez mais sistemas heterogêneos de acesso a dados em patrimônio 

cultural e memória. Por isso é cada vez mais necessário compatibilizar registros originários de 

diferentes sistemas e instituições como bibliotecas, museus e arquivos. Um passo importante 

neste sentido seria compatibilizar os vocabulários dos modelos semânticos IFLA LRM, 

CIDOC CRM e RiC-CM. 

                                                           
12

A sigla OPAC significa Online Public Access Catalogue. 
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Segundo Fengel (2012), alinhamento semântico é a “[...] determinação e coleta de 

relações entre conceitos com o mesmo significado ou significado semelhante”
13

. Assim, 

descobrir conceitos equivalentes em significado nos vocabulários de modelos conceituais 

pode ser um passo decisivo para alinhá-los semanticamente. 

No ínicio da década de 1990, a International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA) nomeou membros das seções de Catalogação e de Classificação e 

Indexação para desenvolverem o modelo conceitual Functional Requirements for 

Bibliographic Records (FRBR), cujo relatório final foi publicado em 1998. Um modelo de 

dados com vistas a representar o “universo bibliográfico” (INTERNATIONAL 

FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 1998, p. 4) por 

meio de entidades, atributos e relações, segundo a técnica diagramática de análise de 

entidades do modelo entidade-relacionamento (E-R) (CHEN, 1976, 1990). Posteriormente, 

esse modelo foi estendido para agregar dados de autoridade – o Functional Requirements for 

Authority Data (FRAD), em 2009, e dados de autoridade de assunto – o Functional 

Requirements for Subject Authority Data (FRSAD), em 2010. A partir de 2013, o FRBR 

Review Group iniciou novo estudo com a proposta de unificar os modelos da “família FR”
14

, 

o que levou ao desenvolvimento do IFLA Library Reference Model (IFLA LRM), cujo 

documento final foi publicado em 2017.    

 Em 1999, o International Council of Museums (ICOM) publicou a primeira edição do 

International Committee for Documentation of the International Council Museums – 

Conceptual Reference Model (CIDOC CRM), um modelo “[...] destinado a facilitar a 

integração, mediação e intercâmbio de informações heterogêneas do patrimônio cultural”  

(INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUM, 2017, p. i). Segundo Bermès (2013, p. 48), 

“[...] o objetivo [do CRM] é representar e fazer descrições interoperáveis de objetos 

culturais”. Isso se dá porque “[...] é um modelo baseado em uma abordagem orientada a 

objetos, isto é, na formalização das relações entre entidades e atributos dessas entidades”  

(Ibid., 2013, p. 48). Também foi desenvolvido para ser compatível com os padrões 

certificados pelo W3C, como o RDF, o Resource Description Framework Schema (RDFS) e o 

Web Ontology Language (OWL), entre outros. 

A ideia de harmonizar os modelos FRBR e CIDOC CRM foi expressa pela primeira 

vez no ano 2000, durante o 24th Library Systems Seminar no European Library Automation 

                                                           
13

 Do original: “Determination and collection of relations between concepts with the same or a similar intended 

meaning” (FENGEL, 2012).  
14

 “Família FR” denominação dada pela IFLA ao trio de modelos conceituais: FRBR, FRAD e FRSAD. 
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Group (ELAG’s), em Paris. Em 2008, o International Working Group on FRBR and CIDOC 

CRM Harmonisation disponibilizou para consulta pública a versão 0.9 do FRBR: object-

oriented definition and mapping to FRBR(ER) que, posteriormente, ficou conhecida como 

FRBRoo (RIVA; DOERR; ZUMER, 2008). O FRBRoo foi desenvolvido para ser compatível 

com o padrão RDF da Web de dados e com as demais extensões do modelo conceitual FRBR 

(FRAD, FRSAD e PRESSoo)
15

.  

Em setembro de 2016, o International Council on Archives (ICA) divulgou para 

consulta pública a versão preliminar do documento Records in Contexts: a conceptual model 

for archival description, version 0.1 (RiC-CM), um padrão para descrição de documentos 

baseado em princípios arquivísticos. Uma das metas a ser alcançada com o desenvolvimento 

desse modelo era o alinhamento com outras comunidades de patrimônio cultural (bibliotecas, 

museus, sites de curadoria cultural e monumentos) (INTERNATIONAL COUNCIL ON 

ARCHIVES, 2016, p. 3). Talvez por ter sido elaborado recentemente, os desenvolvedores do 

modelo RiC-CM perceberam a urgência de as instituições de patrimônio cultural e memória 

se mobilizarem em prol de que os recursos tecnológicos, como uma ‘extensão da mão 

humana’, favoreçam os próprios seres humanos na qualidade de usuários da Web. E a 

proposta de alinhamento semântico é justamente essa: favorecer a interoperabilidade 

semântica entre vocabulários de modelos conceituais. 

Em vista disso, neste trabalho, entendemos que alinhamento semântico dos 

vocabulários dos modelos conceituais IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM seria identificar 

os tipos de entidades semanticamente equivalentes em cada um dos modelos, o que 

possibilitaria a criação de um conjunto de vínculos (links) entre conceitos/termos (elementos 

de representação em modelos conceituais: tipos de entidades) equivalentes em significado, de 

modo a permitir a interconexão entre um e outro vocabulário de um modelo por meio de 

relações diversificadas.        

Assim, estudar como podem ser alinhados semanticamente os vocabulários dos 

modelos conceituais IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM constitui nosso objeto de pesquisa. 

Nosso problema está delineado de acordo com as seguintes questões: a identificação de tipos 

de entidades (conceitos/termos e definições) equivalentes em significado nos vocabulários dos 

                                                           
15

 Functional Requirements for Authority Data (FRAD) modelo conceitual que visa o controle de autoridade de 

autoridade. Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) aborda questões relacionadas aos 

dados de autoridade de assunto.  Extension of CIDOC CRM and FRBRoo for the modelling of bibliographic 

information pertaining to continuing resource (PRESSoo) é uma ontologia formal projetada para representar a 

informação bibliográfica sobre recursos contínuos, e mais especificamente sobre publicação seriada (períodicos, 

jornais, revistas, etc.). É uma extensão do modelo FRBRoo (Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos 

- Object Oriented). Disponível em: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/PRESSoo/pressoo_v1.2.pdf. 

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/PRESSoo/pressoo_v1.2.pdf


23 

 

 

modelos conceituais IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM pode criar um conjunto de 

vínculos entre esses modelos de modo a permitir alinhá-los semanticamente? Como alinhar 

esses modelos e quais são os alinhamentos possíveis entre eles?  

O interesse por esse estudo teve origem em inquietações que surgiram a partir dos 

resultados obtidos com o Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquivologia 

intitulado Records in contexts – conceptual model (RiC-CM): contribuições para alcançar o 

alinhamento semântico entre acervos digitais de arquivos, bibliotecas e museus  (BEZERRA, 

2017). Dentre esses resultados, foi possível perceber que o alinhamento semântico dos 

modelos conceituais FRBR, CIDOC CRM e RiC-CM pode ser uma das estratégias para tornar 

a Web um “espaço global de dados” (HEATH; BIZER, 2011), pois tais modelos são sistemas 

de organização do conhecimentos compatíveis com os princípios das tecnologias Linked Data 

e, se implementados por estas, poderão contribuir para o alcance da interoperabilidade 

semântica.  

Isso direcionou à seguinte reflexão: modelos conceituais compatíveis com a Web de 

dados, se alinhados semanticamente, poderão ser uma linguagem de representação 

implementada pelos princípios das tecnologias Linked Data? Também foi importante o estudo 

dos documentos oficiais da IFLA, ICOM e ICA, que evidenciaram a importância de se ter um 

conjunto de elementos de descrição internacionalmente reconhecidos como padrão, o que é 

essencial para representar um domínio da realidade. Modelos conceituais funcionam como 

vocabulários que formalmente definem conceitos/termos (tipos de entidades) e relações entre 

eles. São estratégias imprescindíveis para propiciar a interconexão de dados de instituições de 

patrimônio cultural e memória – bibliotecas, museus e arquivos – que têm, há séculos, a 

missão de guardar, preservar e dar acesso a acervos. Isso é ainda mais importante hoje, 

quando o direito à informação
16

 é protegido por lei e muitos acervos são considerados 

patrimônio da humanidade pela United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). Daí a relevância de essas instituições se apropriarem das 

tecnologias de informação e comunicação disponíveis a fim de ampliar a disseminação e o 

acesso na Web, atendendo às demandas da sociedade moderna.  

                                                           
16

 Segundo Mendel (2009, p. 8), “a noção de ‘liberdade de informação’ foi reconhecida, inicialmente, pela ONU. 

Em 1946, durante sua primeira sessão, a Assembleia Geral da ONU adotou a Resolução 59(1) que afirma: ‘A 

liberdade de informação constitui um direito humano fundamental e [...] a pedra de toque de todas as liberdades 

a que se dedica a ONU’.” No Brasil, o acesso às informações sob a guarda de órgãos e entidades públicas, já está 

sendo reconhecido como direito fundamental do cidadão, e dever do Estado, direito inscrito na Constituição 

Federal (1988) e regulamentado pela lei 12.527/2011. 
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A norma ISO 25964-2: thesauri and interoperability with other vocabularies e o 

Simple Knowledge Organizagion System (SKOS) estabelecem tipos de mapeamento entre 

diferentes vocabulários de sistemas de organização do conhecimento, já prevendo seu uso 

conjunto em ambientes com acervos heterogêneos de modo a torná-los semanticamente 

interoperáveis.  

Em vista do exposto, pretende-se, compor esse trabalho com base nas seguintes 

questões: (i) Qual o papel dos modelos conceituais na representação de acervos na Web e, 

como isso poderá contribuir para o alcance do alinhamento semântico (tendo em vista que a 

tendência seja que qualquer representação de acervos na Web tenha como referência um 

modelo conceitual)? (ii) De que forma os modelos conceituais IFLA LRM, CIDOC CRM e 

RiC-CM poderão contribuir para tornar interoperáveis acervos de bibliotecas, museus e 

arquivos na Web?  

Partimos da hipótese de que existem, nos vocabulários dos modelos conceituais IFLA 

LRM, CIDOC CRM, e RiC-CM, tipos de entidades equivalentes em significado, de modo que 

seria possível alinhá-los semanticamente. Isso possibilitaria assim a integração de acervos 

heterogêneos e a interoperabilidade semântica. 

Modelos conceituais são sistemas de organização do conhecimento que representam 

formal e simplificadamente a realidade de um dado domínio do conhecimento, funcionando 

como instrumentos para raciocinar sobre ela de modo a promover representações 

operacionais. Em razão disso, esta tese objetiva descobrir se entidades nos vocabulários dos 

modelos conceituais IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM podem ser alinhadas 

semanticamente de modo a contribuir para o alcance da interoperabilidade semântica entre 

acervos heterogêneos.   

Visando alcançar tal objetivo geral, recorreu-se aos seguintes objetivos específicos: (i) 

historiar as práticas de representação em bibliotecas, museus e arquivos; (ii) caracterizar os 

modelos conceituais FRBR/IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM; (iii) identificar os aportes 

teóricos da Teoria do Conceito de Dahlberg (1981) que formarão a base para análise dos  

conceitos/termos e suas definições comprovando a equivalência de significado; (iv) analisar 

os documentos oficiais dos modelos conceituais FRBR/IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM 

a fim de identificar e selecionar em seus vocabulários os tipos de entidades que mantêm 

correspondência, confrontando-os na busca de equivalência de significado dos 

conceitos/termos adotados e das definições estabelecidas para os mesmos. 
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No que diz respeito à organização, o presente trabalho está estruturado da seguinte 

forma: nesta introdução são apresentados o objeto de estudo, a justificativa, o problema, as 

questões de pesquisa, a hipótese e os objetivos geral e específicos.  

A seção dois descreve como as metodologias de representação e descrição em 

bibliotecas, museus e arquivos foram se padronizando, de modo a originarem as primeiras 

normas a nível internacional.  

A seção três trata da metodologia de pesquisa. 

A seção quatro apresenta o marco teórico onde são discutidos os fundamentos teóricos 

desta tese, os quais foram organizados de acordo com os seguintes temas/subseções: modelos 

conceituais, compatibilidade de vocabulários, interoperabilidade, Teoria do Conceito de 

Dahlberg, alinhamento semântico e Linked Data.  

A seção cinco trata do marco empírico onde são caracterizados os modelos conceituais 

FRBR/IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM. 

A seção seis apresenta os resultados. 

A seção sete é dedicada às considerações finais. 
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2 BREVE HISTÓRICO DAS METODOLOGIAS DE REPRESENTAÇÃO E 

DESCRIÇÃO  EM BIBLIOTECAS,  MUSEUS E ARQUIVOS 

Esta seção tem por objetivo traçar um breve histórico do processo de padronização das 

práticas de representação descritiva
17

 nas principais instituições de patrimônio cultural e 

memória, a saber, bibliotecas, museus e arquivos. Para isso, tentaremos descrever como, 

historicamente, a padronização de tais práticas de representação se formalizou, tornando-se 

imprescindível no decorrer dos anos. Buscaremos apresentar as principais contribuições e os 

atores envolvidos no universo das bibliotecas, museus e arquivos que possibilitaram o 

desenvolvimento de práticas de representação descritiva de modo a torná-las padrões 

universais.  

 Faremos menção, também, aos esforços das principais entidades internacionais 

ligadas a patrimônio cultural e memória, como a International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA), International Council of Museums (ICOM) e o 

International Council on Archives (ICA, em português, Conselho Internacional de Arquivos, 

conhecido como CIA), a fim de que as práticas de representação descritiva acompanhem os 

avanços tecnológicos.  Na atualidade, essas instituições lideram as iniciativas de 

desenvolvimento de normas e padrões formais, universais e compatíveis, para tratar a 

complexidade do novo ambiente Web, de forma a torná-lo interoperável e de fácil navegação 

para os usuários.  

 

2.1 Padronização da catalogação em bibliotecas 

Garrido Arilla (1999, p. 61) afirma que “[...] não se pode falar de catalogação na Idade 

Antiga, pelo menos no sentido em que este termo possui atualmente. Mas a catalogação e, 

portanto, sua metodologia são tão antigas quanto às próprias bibliotecas”. Pois não se pode 

separar a catalogação da biblioteconomia por uma evidente razão: a catalogação forma parte 

de um dos processos internos a que são submetidos todos os documentos e, assim, era, e 

segue sendo, o passo inicial antes de qualquer organização dentro de uma biblioteca. Por isso, 

a evolução histórica da biblioteca pode ser considerada, também, como a evolução histórica 

da catalogação (Ibid., 1999). Isso tem sido confirmado por meio de descobertas arqueológicas 

que datam do século VII a. C. (MEY; SILVEIRA, 2009). Nesta seção, apenas visamos 

sintetizar os aspectos históricos que formalmente impactaram e se tornaram referência à 
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 No que se refere a bibliotecas e museus optamos pelo termo catalogação devido a se tratar do processo por 

meio do qual os documentos são representados nestes, sendo a descrição compreendida apenas como uma de 

suas partes.  
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tradição biblioteconômica de elaborar códigos de catalogação, os quais, posteriormente, 

fundamentaram a construção de normas e padrões universais que formalizaram as práticas 

descritivas. 

 Assim, nossa abordagem inicia-se no século XVI, com o bibliógrafo suíço Conrad 

Gessner (1516-1565), conhecido como o “pai da bibliografia”, que publica a obra Bibliotheca 

Universalis, em 1545. Essa obra era composta de uma bibliografia por autor, incluía 

instruções para organizar livros em bibliotecas e um sistema de classificação que serviria 

tanto a bibliotecas como a bibliografias. Gessner publica, em 1548, o respectivo índice de 

assuntos desta obra e, no mesmo ano, “[...] sugeriu que se utilizasse cópia de sua bibliografia 

como catálogo, bastando apenas acrescentar os dados de localização ao lado do registro da 

obra que a biblioteca possuísse” (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 66-67). 

 Em 1560, o monge beneditino Florian Trefler publicou, em Augsburg (Alemanha), um 

tratado sobre a manutenção de bibliotecas. Nele, apresentou argumentos a respeito da 

necessidade do desenvolvimento de “[...] um sistema de classificação e números de 

localização” e também “[...] defendeu um catálogo em cinco partes: catálogo alfabético de 

autores, lista das estantes, índice classificado para o registro das partes (entradas analíticas), 

índice alfabético para o índice classificado e lista dos livros não integrados ao acervo geral” 

(Ibid., 2009, p. 67). 

 Em 1595, o livreiro inglês Andrew Maunsell compilou o catálogo dos livros ingleses 

impressos. No prefácio, apresentou regras que estabelecera para a obra e, assim, foi 

responsável por introduzir o ponto de acesso pelo sobrenome do autor, para obras anônimas, 

traduzidas e por assunto; também usou tanto o título como o assunto, e às vezes ambos, como 

ponto de acesso; estabeleceu o princípio de entrada uniforme para a Bíblia e incluiu em seus 

registros o tradutor, impressor ou a pessoa para quem foi impresso, data e número do volume 

(GARRIDO ARILLA, 1999; MEY; SILVEIRA, 2009). Mey e Silveira (2009, p. 67) declaram 

que “[...] as obras de Trefler e Maunsell podem ser consideradas como os primeiros códigos 

de catalogação”, embora ainda não tivessem tal pretensão. 

 Três anos depois, o professor e diplomata inglês Sir Thomas Bodley, após se 

aposentar, ofereceu-se para “[...] promover a reconstituição da biblioteca da universidade de 

Oxford, que estava praticamente abandonada” (Ibid., 2009, p. 67). Assim, “[...] Bodley criou 

um código minucioso de catalogação”, no qual, entre outras normas, “[...] indicava o arranjo 

sistemático, com índice alfabético organizado pelo sobrenome dos autores, e incluía as 

entradas analíticas” (Ibid., 2009, p. 67). 
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 No século XVII, o francês Gabriel Naudé (1600-1653) escreveu a obra intitulada 

Advis pour dresser une bibliothèque, em 1627. Essa obra, como o próprio título sugere, trata 

especificamente de bibliotecas, inclui detalhes sobre a organização de catálogos e catalogação 

e “[...] assinala a importância dos catálogos como meios de encontrar livros e de identificá-los 

bibliograficamente, perspectivas muito próximas da visão atual” (Ibid., 2009, p. 67). Para 

Naudé, um catálogo deveria ser dividido em duas seções, sendo uma por autores e outra por 

assunto. Quanto à organização das estantes, sugere que permitisse a expansão do acervo.  

 Em fins do século XVIII, em França, foi elaborado por Jean-Baptiste Massieu o 

código que recebeu o título Instruction pour proceder à la confection du catalogue de 

chacune des Bibliothèques sur lesquelles le Directoires ont dû ou doivent incessamment 

apposer lês scellés, publicado em 1791. Esse código nasceu da necessidade de organizar os 

acervos confiscados das bibliotecas privadas dos nobres e do clero, obra do governo 

revolucionário instaurado com a Revolução Francesa, em 1789. O código ficou conhecido, 

como Instruction française de 1791, continha apenas 16 páginas e, “[...] do ponto de vista 

literário, pode-se dizer que, estava escrito de modo simples e claro”, já estabelecendo como 

“[...] norma obrigatória o cabeçalho [ponto de acesso] de autor e incluísse regras concretas 

para o acesso ao documento e para sua localização”. Também foi precursor do “[...] catálogo 

em forma de fichas” e, “[...] não só apresentava normas para a confecção de catálogos, mas 

também, para a busca e o manuseio do mesmo” (GARRIDO ARILLA, 1999, p. 68).  

Garrido Arilla (1999, p. 68) ainda menciona que a Instruction française de 1791 

determinava que a informação contida em cada uma das entradas do catálogo deveria 

apresentar os seguintes elementos: “[...] 1) título e menção de responsabilidade; 2) lugar de 

publicação, nome do editor, data de publicação; 3) descrição física, que incluía a extensão da 

obra, outros detalhes físicos e as dimensões”. Em vista disto, a autora defende que é possível 

deduzir “[...] que no código catalográfico francês de 1791 já estão presentes todos os 

elementos que encontramos atualmente na catalogação descritiva exceto a menção de edição” 

(Ibid., 1999, p. 68). 

Observamos que as iniciativas listadas acima já evidenciavam “[...] a importância da 

estrutura dos catálogos de bibliotecas” (BARBOSA, 1978, p. 23), mas ela somente será 

realmente definida no século XIX. 

O século XIX caracteriza-se por fatos notáveis na história da catalogação, pois serão 

fundamentadas as ideias que irão influenciar a prática biblioteconômica. Garrido Arilla (1999, 

p. 75, grifo do autor) observa que “[...] o que é considerado como as primeiras regras de 



29 

 

 

catalogação modernas, não foram concebidas nos Estados Unidos, mas na Europa”. Quem as 

redigiu foi Anthony Panizzi (1797-1879), junto a um comitê formado por Thomas Watts, J. 

Winter Jones, Edward Edwards e John H. Perry, sendo publicadas sob o título de Rules for the 

compilation of the catologue, em 1841. Estas regras tiveram como objetivo “[...] estabelecer 

normas para criar um catálogo geral dos documentos existentes no Museu Britânico, que 

diminuiriam a lentidão e as deficiências dos anteriores sistemas” (Ibid., 1999, p. 75).   

No ano de 1831, Panizzi chegou ao Museu Britânico sendo contratado para trabalhar 

no Departamento de Livros Impressos. O museu se encontrava numa situação difícil – embora 

tivesse sido fundado em 1753, “[...] era espécie de depósito de livros e de manuscritos, em 

que trabalhavam bibliotecários eruditos, mas pouco criadores e empreendedores” (Ibid., 1999, 

p. 75). Após seis anos de intenso trabalho (1837), Panizzi foi nomeado bibliotecário-chefe. 

As regras foram estabelecidas para confeccionar o catálogo de livros impressos, mapas 

e música. Consistiam de um conjunto de noventa e uma regras, e por isso se convencionou 

chamá-las de 91 Regras. “[...] Foram elaboradas pensando na confecção de um catálogo 

alfabético, fundamentalmente, de autores pessoais ou de entidades, permitindo ao usuário a 

localização rápida e fácil de uma obra, assim como, agrupar obras de um mesmo autor com 

suas distintas edições e traduções” (Ibid., 1999, p. 76).  

Em 1847, se tornou a figura central na controvérsia conhecida como “batalha das 

regras”, travada com o especialista em Shakespeare, Collier. Este criticava as 91 Regras por 

acreditar que Panizzi estabelecera um número tão elevado de regras para atrasar a elaboração 

do catálogo. Por isso dizia: “[...] o interminável catálogo de Mr. Panizzi” (MEY; SILVEIRA, 

2009, p. 70). Apesar das duras críticas, Panizzi enfrentou Collier e saiu-se vitorioso da 

disputa, provando a aplicabilidade prática das 91 Regras. 

Dentre as principais contribuições de Panizzi à catalogação estão: a noção de obra, 

como modo de reunir documentos, muito próxima da apresentada atualmente pelo modelo 

conceitual FRBR; a valorização da página de rosto; a introdução do conceito de autoria 

coletiva, embora de maneira vaga e imprecisa; a escolha do cabeçalho de entrada [ponto de 

acesso] de um autor, de acordo com a forma encontrada na página de rosto, acatando sempre a 

vontade do autor – assim, o cabeçalho seria determinado: a) pelo prenome, quando preferido, 

seguido pelo sobrenome; b) pelo título, no caso de obras anônimas, seguido pelo nome do 

autor quando identificado; c) pelo pseudônimo, mesmo quando o nome verdadeiro fosse 

descoberto e d) pelo sobrenome de família, para autores pertencentes à nobreza, entre outros 

(BARBOSA, 1978). 
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Observa-se que as 91 Regras de Catalogação de Panizzi foram elaboradas por meio da 

experiência prática de descrição e, por isso, se tornaram importante fundamento à 

catalogação. Estas regras influenciaram todos os códigos modernos, tanto na Europa como na 

América e, posteriormente, somaram-se às ideias de Cutter, Jewett, Ranganathan e Lubetzky 

para estabelecimento da Declaração de Princípios Internacionais de Catalogação em 1961.  

Na versão atual (2009) desta declaração, se afirma: “[...] Esta declaração está construída sobre 

as grandes tradições catalográficas do mundo, bem como sobre o modelo conceitual 

estabelecido no IFLA Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)” 

(INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 

INSTITUTIONS, 2009, p. 1). Ou seja, os fundamentos permanecem. 

As primeiras regras de catalogação americanas foram elaboradas na década de 1850 

por Charles Coffin Jewett (1816-1868), bibliotecário do Smithsonian Institution, que foi o 

responsável pela “[...] revisão das regras de Panizzi adaptando-as para a prática norte-

americana” (FIUZA, 1987, p. 47). Assim, em 1852, Jewett publica seu código para o catálogo 

da Smithsonian Institution denominado: On the Construction of Catalogues of Libraries, and 

of a General Catalogue and their Publication by Means of Separate, Stereotyped Titles, with 

rules and Examples. Este código ficou conhecido pelo título abreviado On the construction of 

catalogs, e o projeto consistia de duas partes: redigir um conjunto de regras que fossem 

adotadas em todas as bibliotecas públicas dos Estados Unidos no momento de preparar seus 

catálogos; fazer da biblioteca do Smithsonian Institution um dos centros de investigação de 

maior destaque nos Estados Unidos, um centro de referência bibliográfico de caráter nacional 

(GARRIDO ARILLA, 1999). 

Mey e Silveira (2009, p. 70) declaram que Jewett, no prefácio de sua obra, “[...] 

reconheceu seu débito para com Panizzi e suas regras, mas em inúmeros pontos apresentou 

discordâncias e soluções diferentes”. Assim, dentre as contribuições de Jewett estão os 

preceitos referentes “[...] a cabeçalhos de responsabilidade e obras anônimas, [que] até hoje 

são seguidos” (Ibid., p. 70). Sua maior contribuição, entretanto, está relacionada à cooperação 

entre bibliotecas, e por isso “[...] idealizou um sistema de reprodução de fichas por meio de 

placas estereotipadas de cobre para dar maior flexibilidade ao catálogo” (FIUZA, 1987, p. 

47). Fiuza (1987, p. 48) revela que, em 1853, as ideias de Jewett para um catálogo coletivo 

nacional foram “[...] expostas na Conferência dos Bibliotecários Americanos e constituíram a 

base de muitos serviços de catalogação cooperativa e compartilhada”.   
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Ainda no ano de 1850, foi publicado o código de Munique (Alemanha) que, “[...] 

segundo Ranganathan, manteve-se em forma manuscrita” (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 71). 

Este código serviu de base para Carl Dziatzko elaborar, em 1886, para a Universidade de 

Breslau, instruções que, posteriormente, deram origem ao código alemão.  

As Instruktionen für die alphabetischem kataloge der preussischen Bibliotheken , ou 

Instruções prussianas, de 1899, “[...] foram elaboradas por homens de formação científica e 

filosófica” (BARBOSA, 1978, p. 31). Estas instruções foram adotadas pelas bibliotecas 

alemãs e por bibliotecas de outros países, como Áustria, Hungria, Suécia, Suíça, Dinamarca, 

Holanda e Noruega. Mas somente a partir de 1936 as Instruções prussianas foram 

reconhecidas como código de caráter internacional, por terem servido de base para a 

compilação do Catálogo Coletivo Prussiano e do Catálogo Coletivo da Alemanha (Ibid., 

1978), o que corrobora com a afirmação de Garrido Arilla (1999) de que as Instruções 

Prussianas foram elaboradas com o mesmo propósito das Regras de Jewett, ou seja, criar um 

catálogo coletivo unificado. 

Segundo Garrido Arilla (1999), no século XIX alguns fatores demandaram o 

surgimento do sistema de classificação por assunto em bibliotecas, tais como: a proliferação 

das bibliotecas públicas nos Estados Unidos e na Europa, o interesse incomum pela leitura, o 

aumento de estudantes universitários em ambos os continentes, a redução do analfabetismo e 

o crescimento da população. 

Por isso, não foi por acaso a publicação no final do século XIX, de sistemas de 

classificação que visavam reunir, organizar e dar acesso à informação por meio do assunto, 

como a Decimal Classification, elaborada pelo bibliotecário norte-americano Melvil Dewey 

(1851-1931), em 1876. Esse sistema objetivava classificar e organizar todo o conhecimento 

em dez classes principais, representadas por números decimais construídos a partir do assunto 

do conteúdo do documento. Foi um sistema revolucionário, que passou por diversas 

modificações e expansões e continua a ser utilizado ainda hoje. Dewey também estabeleceu 

regras simplificadas para a Catalogação, e se uniu a Charles Ami Cutter, Justin Winsor, 

Willian Frederick Poole e Richard Rogers Bowker para fundar, nesse mesmo ano, a American 

Library Association (ALA). 

Também, em 1876, Charles Ami Cutter (1837-1903) elaborou a Rules for a dictionary 

catalog, que se tornou uma das mais importantes obras para a Catalogação. Para 

Ranganathan, Cutter “[...] não elaborou apenas um código de catalogação: sua obra é na 

verdade uma declaração de princípios” (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 71). Cutter elaborou 
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regras que constituíram um código racional e completo, de modo a continuarem a ser 

incorporadas nos códigos atuais. Uma de suas maiores contribuições foi definir os objetivos 

do catálogo. Também afirmou que, a visão do catalogador deve ter, como fim último, sanar as 

necessidades do usuário. Por isso, o prefácio das Rules for a dictionary catalog traz o credo 

de Cutter: “[...] a conveniência do público deve ser sempre colocada à frente da facilidade 

para o catalogador” (CARPENTER; SVENONIUS, 1985, p. 63). Podemos perceber que a 

preocupação com o usuário e suas tarefas já era um dos maiores objetivos da catalogação 

nesta época, é digno de nota que esses fundamentos tenham sido retomados nos estudos atuais 

que tratam da catalogação, como por exemplo o que desenvolveu o modelo conceitual FRBR 

na década de 1990. 

O século XX será marcado pela busca da padronização catalográfica em bibliotecas. 

Por isso haverá, ao longo desse século, várias tentativas para se chegar à uniformidade 

internacional das regras para a catalogação descritiva.  

Nos EUA, em 1901, a Library of Congress (LC) teve uma iniciativa pioneira que 

consistiu na impressão e venda de fichas catalográficas a outras instituições. De fato, essa 

iniciativa contribuiu para certa padronização, tendo em vista que somente era necessário 

inserir, nas fichas impressas, os cabeçalhos indicados pela própria LC. Ressalta-se que uma 

comissão da ALA estudou as regras empregadas pela LC na elaboração dessas fichas 

catalográficas. Em 1908, a ALA, em parceria com Library Association, da Inglaterra, 

publicou a primeira edição do código denominado Cataloguing rules: author and title entries, 

que se inspirava nas regras de Panizzi, Jewett, Cutter e da LC. Neste mesmo ano, foi 

publicada na Alemanha a segunda edição das Instruções prussianas, com grande aceitação na 

Europa. 

Em 1922 são editadas as Regole per la compilazione del catalogo alfabético, regras 

para bibliotecas italianas, que, juntamente com as regras da ALA, serviram de base para John 

Ansteinsson publicar, em 1931, as Norme per il catalogo degli stampati para a Biblioteca do 

Vaticano, o Código da Vaticana.  

Outra importante iniciativa foi a fundação da International Federation of Library 

Associations (IFLA), em Edimburgo (Escócia), em 1927. Isso pode ser considerado um fato 

relevante para os bibliotecários, e especialmente para os catalogadores. A sede da IFLA foi 

transferida para os Países Baixos em 1971 e, em 1976, a entidade assumiu novo nome, 

International Federation of Library Associations and Institutions, permanecendo a sigla 
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(MEY; SILVEIRA, 2009). Atualmente, a IFLA tornou-se a instituição responsável pelo 

desenvolvimento de padrões e normas internacionais para bibliotecas. 

Merecem destaque as contribuições do bibliotecário indiano Shiyali Rammarita 

Ranganathan (1892-1972), considerado um dos principais teóricos do século XX em 

Biblioteconomia, autor de obras significativas para a área, como a Colon Classification, um 

sistema de classificação inovador publicado em 1933, e as cinco leis da Biblioteconomia em 

1931
18

.  

Em 1935, foi organizado pela IFLA o segundo Congresso Internacional de Bibliotecas 

e Bibliografia nas cidades de Madri e Barcelona. Nesse congresso, M. E. Grolier, membro do 

Bureau Bibliographique da França, “[...] lembrou a necessidade de uma nova tentativa para se 

chegar a tão desejada uniformidade internacional das regras de catalogação, perseguida em 

várias ocasiões ao longo do século XIX” (GARRIDO ARILLA, 1999, p. 107).  

Segundo a autora, “[...] a partir da segunda metade do século XX, quando esse desejo 

está se tornando objetivo comum, algo urgente para se obter, meios fundamentais para tentar 

controlar o enorme volume de literatura científica que caracteriza este século” (Ibid., 1999), a 

chamada “explosão da informação” (DIJK; SLYPE, 1972). E, assim, ser capaz de responder 

de maneira adequada à crescente demanda por informação do usuário. Por isso, Grolier, 

afirmou ser “[...] cada vez mais necessário ter acordos comuns em matéria de regras 

catalográficas e dispor de meios tecnológicos adequados para troca de informações ao nível 

internacional” (GARRIDO ARILLA, 1999, p. 107).  

Segundo Mey e Silveira (2009, p. 77), “[...] a década de 1960 trouxe o 

desenvolvimento dos recursos computacionais”, o que proporcionou o uso de sistemas 

automatizados e contribuiu para conscientizar a comunidade bibliotecária mundial da 

necessidade da padronização internacional da descrição bibliográfica. Em vista disso, a IFLA 

e a UNESCO uniram esforços para organizar duas reuniões internacionais: a Conferência 

Internacional sobre Princípios de Catalogação, em 1961, e a Reunião Internacional de 

Especialistas em Catalogação (RIEC), em 1969.  

A primeira, conhecida como Conferência de Paris, foi a iniciativa mais séria para se 

chegar a um acordo internacional sobre princípios catalográficos. Estiveram presentes 105 

delegações, de 53 países, e doze organizações internacionais, com 104 ouvintes de vinte 

países. Como resultado, foi publicada a Declaração Princípios Internacionais de 
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 As cinco Leis de Ranganathan para a Biblioteconomia são: 1) os livros são para usar; 2) a cada leitor seu livro; 

3) a cada livro o seu leitor; 4) poupe o tempo do leitor e 5) a biblioteca é um organismo em crescimento. Tais 

regras foram publicadas, pela primeira vez, em 1931. 
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Catalogação, que teve por base o estudo crítico de Seymour Lubetzky sobre os códigos de 

catalogação existentes. Também foi criado o Universal Bibliographic Control, programa 

básico da IFLA, cujo objetivo primordial era manter um sistema mundial de controle e 

intercâmbio de informação bibliográfica pelas agências nacionais de cada país. Garrido Arilla 

(1999) menciona que a Conferência de Paris, por meio de sua influência, provocou a revisão 

das regras de catalogação europeias, americanas e inclusive as japonesas.  

A segunda reunião ficou conhecida pela sigla RIEC e foi realizada em Copenhague, na 

Dinamarca. Embora tenha reunido um número menor de participantes do que a Conferência 

de Paris, nela se levantou pela primeira vez a possibilidade de se estabelecer a normalização 

internacional no campo da descrição bibliográfica, a qual exigiria, em curto prazo, uma 

revisão das regras nacionais de catalogação. A IFLA, com o apoio da UNESCO, incumbiu 

Michael Gorman, da British Library, de estudar as bibliografias nacionais e seus métodos de 

catalogação descritiva. Como resultado, foi possível perceber quais eram os principais 

elementos que descreviam as obras nessas bibliografias. Gorman evidenciou “[...] a 

necessidade de assegurar a normalização destas informações bibliográficas a fim de facilitar o 

intercâmbio entre países” (Ibid., 1999, p. 113).  

A partir das conclusões do estudo Gorman, foi criada a International Standard 

Bibliographic Description (ISBD), que contribuiu para a padronização dos elementos que 

compõem a descrição bibliográfica, dividindo-os em oito áreas, de maneira que ocupem um 

lugar adequado no registro bibliográfico, sempre o mesmo, e que estejam separados uns dos 

outros por símbolos de pontuação precisos (Ibid., 1999). Esta iniciativa visava facilitar a 

conversão da informação, de maneira que pudesse ser lida e intercambiada por computadores. 

Por isso, foi necessária a padronização da forma e da ordem dos elementos descritivos no 

registro, ou seja, pontuação e posição, ou sintaxe e semântica (MEY; SILVEIRA, 2009), para 

garantir integridade, precisão, clareza, lógica e consistência na representação dos elementos 

descritivos no registro bibliográfico. A ISBD (M) – International Standard Bibliographic 

Description (Monographies) – foi publicada em 1971. Posteriormente, foram publicadas 

ISBD para todos os tipos de materiais bibliográficos
19

.  

Nos EUA, em 1965, Henriette D. Avram, da Library of Congress (LC), lança um 

formato legível por computador para o registro de informação bibliográfica: o formato 

MARC, Machine Readable Cataloging. Este formato teve ampla aceitação e ganhou versões 

                                                           
19

 Entre os anos de 1990 e 2000 foram realizadas revisões e produzidas novas edições das ISBDS, que foram 

reunidas em uma única, a International Standard Bibliographic Description – consolidated edition, publicada 

em 2008 (MEY; SILVEIRA, 2009). 
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adaptadas para diversos países, já que sua estrutura tornou-se padrão para a International 

Organization for Standardization (ISO), convertendo-se na norma ISO 2709: Documentation 

Format for Bibliographic Interchange on Magnetic Tape, a qual permite desenvolver a 

descrição bibliográfica de todo o tipo de documento por computador, especificando os 

elementos que devem constar no registro bibliográfico. A ISO 2709 e a norma nacional 

americana, ANSI Z39.2-1979, constituem a base para a estrutura do formato MARC 

(GARRIDO ARILLA, 1999).  

Atualmente, a maior parte das bibliotecas do mundo utiliza a versão do formato 

MARC denominada MARC21. Porém, a Library of Congress lidera a iniciativa denominada 

Bibliographic Framework Initiative – Bibframe 2.0
20

 –, uma evolução do formato MARC21. 

 Em 1967, publicou-se a primeira versão das Anglo-American Cataloging Rules 

(AACR), um trabalho conjunto da ALA, da Canadian Library Association e da Library of 

Congress, com duas versões, uma inglesa e outra norte-americana (MEY; SILVEIRA, 2009). 

Depois de onze anos, em 1978, foi publicada a segunda edição das normas Anglo-

Americanas, as AACR2, que incorporaram o padrão ISBD para a descrição dos diversos tipos 

de materiais, esperando-se que o padrão fosse adotado pela comunidade internacional. Em 

1988, essa norma foi novamente editada, e uma segunda edição, revista e emendada, foi 

publicada, as AACR2R. No Brasil, essa segunda edição foi publicada em 2004, e 

permanecerá em uso até a publicação da nova norma, a Resource Description and Access 

(RDA)
21

. 

Na década de 1980, novos desafios emergiram quando Tim Berners-Lee, cientista do 

Conseil Européen pou La Recherce Nucléaire (CERN), implantou a primeira comunicação 

bem sucedida entre um cliente HTTP e um servidor por meio da Internet – oficialmente nascia 

a World Wide Web, ou simplesmente WWW.  Isso promoveu um reexame dos fundamentos 

das práticas descritivas, a fim de adequá-los ao novo ambiente que emergiu com a internet.  

Em 1990, foi realizado o Stockholm Seminar on Bibliographic Records patrocinado 

pelo programa da IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC  (UBCIM) 

e pela IFLA Division of Bibliographic Control. Os participantes reconheceram que as 

                                                           
20

 O Bibframe 2.0 é um formato de descrição de dados bibliográficos de acesso aberto e cujas principais 

diferenças do MARC21 são: o foco no uso das tecnologias da Web Semântica, as relações entre os dados 

bibliográficos são realizadas por meio de Uniform Resourse Identifier (URI) e utiliza o vocabulário Resourse 

Description Framework (RDF), como modelo básico de descrição de dados (PUJADAS, 2017). 
21

 Resource Description and Access (RDA) é a nova norma de catalogação que substitui as AACR2R. A RDA é 

um padrão que consiste num conjunto de instruções práticas baseado nos modelos conceituais desenvolvidos 

pela IFLA, o Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) e o Functional Requirements for 

Authority Data (FRAD). O foco da RDA está no usuário e nas tarefas que executa no processo de descobrimento 

de recursos, sendo projetadas para o ambiente digital (OLIVER, 2011).  
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bibliotecas enfrentavam realidades econômicas difíceis e, por isso, sentiam a necessidade de 

reduzir custos com a catalogação, como também perceberam “[...] a importância de satisfazer 

as necessidades dos usuários e resolver mais eficazmente a ampla gama de necessidades 

associadas aos diferentes tipos de materiais, assim como os vários contextos em que se 

utilizam os registros bibliográficos” (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY 

ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 1998, p. 2). Foram aprovadas nove resoluções e, 

uma delas conduziu ao estudo de um modelo conceitual para o domínio bibliográfico. Este 

estudo ocorreu durante oito anos, sob a responsabilidade do IFLA Study Group on the 

Functional Requirements for Bibliographic Records, e consistiu em definir os requisitos 

funcionais para o registro bibliográfico. Para isso, foi empregada a metodologia de análise de 

entidades do modelo entidade-relacionamento (E-R), definindo entidades, atributos e 

relacionamentos. Como resultado, foi apresentado o relatório final: Functional Requirements 

for Bibliographic Records (FRBR), publicado em 1998
22

.  

Oliver (2011, p. 2) afirma que “[...] as mudanças que se verificam no ambiente da 

catalogação entre as décadas de 1960 e 2000 foram enormes, não somente por causa da rápida 

proliferação de novos tipos de publicações”, formas de conteúdo e suportes de conteúdo, “[...] 

mas também porque a passagem para um ambiente de rede em linha alterou qualitativamente 

a maneira como a biblioteca seus usuários realizam suas atividades”.  

 

2.2 Padronização da catalogação em museus 

Camargo-Moro (1986, p. 42) afirma que “[...] para iniciar o caminho que deve seguir 

uma boa documentação
23

” em museus, é preciso lembrar que “[...] o Museu é a única 

instituição que aprecia e estuda objetos, com profundidade. Arquivos e Bibliotecas são 

envolvidos somente com material gráfico”
24

. E, ainda as “[...] Universidades são orientadas 

para as palavras, assim sendo os professores e alunos entendem e usam bem recursos 

literários. Todos, porém, têm menos convívio com objetos” (Ibid., 1986, p. 42).      

                                                           
22

 A partir de 1999, a IFLA instituiu grupos de estudos para elaborar extensões e expansões do modelo 

conceitual FRBR. Assim, dois modelos foram criados, o primeiro para dados de autoridade, o Functional 

Requirements for Authority Data (FRAD) e, o segundo para dados de autoridade de assunto, o Functional 

Requirements for Subject Authority Data (FRSAD). O desenvolvimento desses modelos conceituais representou 

uma nova era para a descrição bibliográfica internacional, já que provocou a revisão dos Princípios 

Internacionais de Catalogação entre 2003-2007, sendo publicada em 2009. Também revisões em todos os 

padrões e normas de descrição. 
23

 Para Camargo-Moro (1986, p. 238), documentação do museu: 1) processo de organização dos diversos 

elementos de identificação do acervo; 2) conjunto de conhecimentos e técnicas que têm por fim a pesquisa, 

reunião, descrição, produção e utilização dos documentos sobre as coleções. 
24

 Acreditamos que, como material gráfico, possa ser entendido também o suporte digital, hoje presente nos 

acervos de muitas biblotecas e arquivos. 
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Cabe ainda esclarecer que, “[...] os museus não se atêm aos objetos somente pelo seu 

potencial direto, mas devem preocupar-se profundamente com a informação associada que 

recebem, aumentam e difundem, dando ao objeto uma visão interdisciplinar” (Ibid., 1986, p. 

42), de modo a proporcionar-lhe um universo mais amplo. Por isso, a boa e cuidadosa 

documentação do acervo de um museu é fator imprescindível para todas as atividades a que 

ele se propõe. Assim sendo, “[...] é preciso estabelecer um sistema de documentação 

apropriado para o acervo do museu alvo ou conjunto de museus, baseando-se em estruturas 

técnicas gerais e especializadas”, bem como é necessário estabelecer uma série de 

convenções. “[...] Estas convenções são essenciais em todo o desempenho do trabalho, pois 

permitem uma padronização básica e essencial” (Ibid., 1986, p. 41). 

 Dessa forma, dentre as etapas da decodificação em museus denomina-se catalogar 

“[...] o ato de identificar e relacionar bens culturais ou espécimes naturais através do seu 

estudo que poderá ter maior ou menor profundidade em sua análise e posterior fichamento”. 

Este fichamento, que deve conter “[...] uma descrição completa e a localização da peça no 

tempo e no espaço, objetiva uma forma de identificá-la” (Ibid., 1986, p. 79).  O produto do 

processo de catalogação é a ficha denominada ficha de catálogo ou ficha catalográfica que 

apresenta a ordenação, análise ou classificação de peças de um acervo. E os conjuntos de 

fichas, devidamente ordenadas, chamam-se catálogos25
 (Ibid., 1986). Também existe o 

Catálogo Geral, formado pelo “[...] conjunto total de fichas de diversos tipos e diferentes 

conteúdos”. Mas “[...] este nome, por decorrência também é usado para designar a publicação 

mais característica do museu – o catálogo – que tem a mesma interpretação, porém mais 

extensa e em forma de publicação” (Ibid., 1986, p. 79). 

 Assim, para entendermos melhor como a padronização das práticas de documentação 

em museus se tornou imprescindível para a representação de acervos do mundo da cultura ao 

longo dos anos, descreveremos, de forma sintética, como se formalizaram e se tornaram 

essenciais essas práticas. Também faremos menção aos atores e às iniciativas que 

proporcionaram à Museologia sólidos fundamentos à teoria e prática.  

Foi em 1946, em um encontro em Paris, que foi criado o International Council of 

Museums (ICOM), por iniciativa do americano Chauncey J. Hamlin, que se tornou seu 

primeiro presidente. A primeira assembleia geral do ICOM foi realizada no México, em 1947. 

O ICOM se tornou a instituição responsável por estabelecer padrões e pela gestão e 

                                                           
25

 Ressalta-se que, em museus o termo catálogo pode significar: 1) um arquivo composto de fichas de catálogo, 

uma (ou mais) para cada objeto que faz parte de uma coleção permanente; 2) publicação contendo listagem e 

descrição dos objetos que fazem parte de uma exposição especial de uma coleção; 3) classificação metódica de 

objetos, com descrição de detalhes; é de responsabilidade do curador (CAMARGO-MORO, 1986, p. 236). 
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organização das coleções museológicas em âmbito mundial. Gob e Drouguet (2019, p. 26) 

afirmam que “[...] essa organização não governamental [o ICOM], sem fins lucrativos, 

mantém uma relação formal de associação com a UNESCO” desde sua criação, em 1946.  

 De acordo com o site oficial do ICOM
26

, entre 1948 e 1965 foram realizadas as 

primeiras sete conferências gerais. Durante esses anos, ocorreu o fortalecimento da estrutura 

do ICOM, a ampliação de sua representação geográfica e o esforço para que suas atividades 

se tornassem cada vez mais profissionais e consistentes. As duas últimas conferências gerais – 

realizadas em Haia (1962) e em Nova York (1965) – realçaram as necessidades e o 

entusiasmo dos participantes. Nesse período, as principais preocupações foram o papel 

educativo dos museus, a exposição e a circulação internacional de bens culturais e a 

conservação e restauração de bens culturais.  

Em 1950, foi criado o Comitê International de Documentação (CIDOC) por 

profissionais ligados ao grupo fundador do ICOM, “[...] o CIDOC herdou a preocupação já 

existente com a necessidade de padronização da informação em catálogos de acervos, 

particularmente os de museus de arte, da recém-extinta Oficina Internacional de Museus 

(1927-1945)” (COMITÊ INTERNACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO, 2014, p. 12).  

Segundo Olcina
27

 (1986 apud COMITÊ ..., 2014, p. 12), “[...] desde seus primeiros 

anos, o CIDOC teve forte apoio no Centro de Documentação UNESCO-ICOM que foi 

fundado e dirigido por Yvonne Oddon durante muitos anos”. Esse Centro “[...] era a instância 

responsável por reunir e disponibilizar dados sobre os museus ao redor do mundo, realizar 

cursos de capacitação de profissionais sobre Museologia e padronização no registro de 

coleções” (Ibid., 2014, p. 12). A parceria entre as duas instâncias se tornou mais forte porque 

“[...] a secretaria do CIDOC foi exercida durante longo período por profissionais oriundos do 

Centro de Documentação – cargo que, por conta disso, também foi ocupado por Yvonne 

Oddon” (Ibid., 2014). Devido a isso, Olcina (1986 apud COMITÊ ..., 2014, p. 12) “[...] realça 

que muito do que se produziu e publicou nas primeiras décadas de existência do CIDOC foi 

fruto direto dessa relação profícua entre as duas instâncias, ficando difícil até a identificação 

precisa da autoria de alguns documentos”. 

Em 1960, a atuação do CIDOC concentrou-se “[...] na realização de uma série de 

atividades destinadas à criação de modelos padronizados de fichas catalográficas e legendas 

para a identificação de objetos” (Ibid., 2014, p. 12).  É exemplo dos bons resultados 

                                                           
26

 Informações retiradas do site do ICOM. Disponível em: http://icom.museum/the-organisation/history/. 
27

 OLCINA, Paulette. The development and coordination of museum documentation by international agencies. 

In: LIGHT, Richard B.; ROBERTS, David Andrew; STEWART, Jennifer D. Museum Documentation Systems: 

developments and applications. London: Butterworths, 1986. p. 307-314. 

http://icom.museum/the-organisation/history/
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alcançados neste período a elaboração, por Yvonne Oddon, da ficha classificatória 

polivalente. Essa ficha recebeu tal nome “[...] por ter sido elaborada para ser usada por vários 

tipos de instituições, pois sua estrutura permitia o acréscimo de campos, conforme a 

necessidade” (Ibid., 2014). O modelo dessa ficha, junto a outras referências julgadas por 

Oddon como relevantes para o registro de acervos, foi incorporado ao manual Elements of 

Museum Documentation, publicado em 1968.  

Na segunda metade da década de 1960, a comunidade de museus se tornou consciente 

dos benefícios da informática na documentação das coleções e “[...] o CIDOC passou a se 

preocupar em coordenar as experiências em andamento para a criação de sistemas 

computadorizados para museus” (Ibid., 2014, p. 13). Olcina (1986 apud COMITÊ ..., 2014, p. 

13) revela que, “[...] por volta de 1967 o CIDOC tentou criar um sistema único que pudesse 

abordar todos os outros, mas não teve o resultado inicialmente pretendido”, pois “[...] as 

dificuldades de compatibilidade se mostravam um desafio que chegaria até os dias atuais”.  

Com este cenário, o CIDOC dispôs-se “[...] a realizar uma síntese de todos os sistemas 

espalhados ao redor do mundo”.  O trabalho durou anos, mas, apesar do esforço dos 

envolvidos, não foi possível a consolidação de um conjunto específico de procedimentos que 

fosse útil à grande variedade de museus existente (Ibid., 2014). Porém, “[...] na mesma época, 

no Reino Unido, o Information Retrieval Group of the Museum Association (IRGMA) 

lançaria um formato mínimo com esse objetivo” e, ainda que não tenha contemplado todas as 

realidades, foi adotado pelo CIDOC como base, visando à continuação do trabalho
28

 

(OLCINA, 1986 apud COMITÊ ..., 2014, p. 13). 

Ressalta-se, ainda, a adoção pelo ICOM da Convenção sobre as medidas que devem 

ser adotadas para proibir e impedir a importação, a exportação e a transferência ilícita de 

bens culturais na Conferência Geral da UNESCO, em sua 16ª Sessão, realizada em Paris em 

14 de novembro de 1970.  

Em 1978, ocorre a Conferência Anual do CIDOC em Julita (Suécia), onde Peter 

Homulos e Robert G. Chenhall apresentam o resultado do trabalho desenvolvido por anos 

pelos membros do CIDOC e do IRGMA, a saber: “[...] um conjunto mínimo de dezesseis 

categorias de informação, tidas como básicas para identificação de um objeto, para obter o 

                                                           
28

 Destaca-se que esse momento foi considerado como um marco na história do CIDOC, pois a colaboração com 

o IRGMA – que em 1977 se transformou em Museum Documentation Association (MDA) e, em 2008, em 

Collections Trust – foi fundamental para o funcionamento do próprio comitê e também para a publicação das 

International Guidelines for Museum Object Information: the CIDOC Information Categories, publicadas em 

1995. 
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registro de sua história, de sua proveniência e uso e para a atividade de inventários internos 

dos museus” (Ibid., 2014, p. 13).  

As categorias propostas repercutiram positivamente na comunidade de museus, o que 

levou o CIDOC a dar continuidade ao estudo, com vistas ao seu aprimoramento. A partir de 

1980, essa responsabilidade foi incumbida ao grupo de trabalho denominado Documentation 

Standards. Assim, foi firmada a parceria entre o CIDOC e os membros do Museum 

Documentation Association (MDA) nesse trabalho, o qual contou com a participação Richard 

Light (MDA) “[...] na liderança do grupo que tinha como propósitos atuar como fórum de 

discussão sobre padrões de dados de documentação em museus e elaborar uma referência 

flexível para descrição de tais padrões, de modo a facilitar seu desenvolvimento e 

comparação” (ROBERTS
29

, 1996 apud COMITÊ ..., 2014, p. 13).  

O período de 1980 e 1992 foi marcado pelo desenvolvimento intensivo e paralelo de 

várias iniciativas paralelas para abarcar todas as questões levantadas em 1978. Nesse período, 

o grupo de trabalho Documentation Standards ganhou subdivisões, levando à criação de 

outros subgrupos, como o Data Standard e Data Model (Ibid., 2014).  

Em 1992, uma nova proposta de categorias de informação e de um modelo de dados 

para o registro das coleções é apresentada na Conferência Trienal do ICOM, em Québec 

(Canadá). Essa proposta foi analisada por outros comitês internos nacionais do ICOM, “[...] 

os quais sugeriram a elaboração de apenas um único documento que consolidasse as boas 

práticas existentes e que pudesse ser amplamente difundido entre as instituições” (Ibid., 2014, 

p. 13). Isso propiciou o inicio da elaboração das International Guidelines for Museum Object 

Information: the CIDOC Information Categories. 

Essa iniciativa contou com a participação do grupo de Data and Terminology, à época 

liderado por Toni Petersen, “[...] que vinha trabalhando em um modelo de categorias de 

informação para arte e arqueologia” (MATOS
30

, 2007 apud COMITÊ ..., 2014, p. 13). Deste 

modo, a partir de 1992, esse grupo passou a coordenar as atividades de desenvolvimento das 

categorias de informação. Também foi convidado a participar do processo o Conselho 

International de Museus Africanos (AFRICOM), entre outros grupos (Ibid., 2014). 

Em 1994, na Conferência Anual do ICOM (Dakar), foi apresentado o documento 

resultante desse trabalho que, posteriormente, passou “[...] por uma extensa revisão, de modo 

                                                           
29

 ROBERTS, Andrew. The museum information profession and CIDOC. ICOM study series, n. 3, p. 5-7, 1996. 
30

 MATOS, Alexandre Manuel Ribeiro. Os sistemas de informação na gestão de coleções museológicas: 

contribuições para a certificação de museus. 2007. 204f. Dissertação (Mestrado)-Universidade do Porto, 

Faculdade de Letras, Portugal. 2007. 
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a contemplar não somente as categorias de informação, mas também convenções sobre 

formatos de entrada de dados e questões relativas à terminologia” (Ibid., 2014, p. 13). 

Após essa revisão, foram publicadas as International Guidelines for Museum Object 

Information: the CIDOC Information Categories, em 1995, tendo como fonte para sua 

elaboração a “[...] experiência de profissionais de várias regiões do mundo, mas 

principalmente dos Estados Unidos, Canadá, França e Reino Unido” (Ibid., 2014 p. 14).  

Essas Diretrizes “[...] nascem não como o ‘paraíso prometido’ do padrão universal sobre 

identificação de objetos de museus, mas como um ponto de partida”, pois “[...] colocam em 

pauta a pertinência de uma proposta que não se fecha em si mesma, mas facilita o crescimento 

do trabalho e do uso convergente de vários padrões (de estrutura de dados, de terminologia 

etc.)”, os quais se complementam (Ibid., 2014). 

Por isso, desde o lançamento do documento das Diretrizes, “[...] já era consenso do 

grupo elaborador que apenas um padrão não seria a resposta e sim apenas mais uma 

possibilidade, demonstrando avanços em relação ao objetivo primeiro que balizou as revisões 

decorrentes da proposta de 1978” (Ibid., 2014, p. 14).  

Ainda em 1994, no Reino Unido, foi publicada a primeira versão da norma 

SPECTRUM: the UK Museum Collections Management pela MDA. SPECTRUM é o 

acrônimo de Standard ProcEdures for CollecTions Recording Used in Museums, e “[...] 

representa de acordo com Alice Grant
31

, um entendimento comum sobre as boas práticas para 

a documentação – e gestão – de museus estabelecidas em parceria com a comunidade 

museológica do Reino Unido” (COLLECTIONS TRUST, 2014, p. 13). Esta norma teve sua 

segunda versão editada em 1997, por Jeff Cowton, e a terceira versão publicada em 2005 por 

Gordon Mckenna, sendo atualizada em 2007 e 2009 para as versões 3.1 e 3.2, 

respectivamente. Em 2011, a norma SPECTRUM foi revista e atualizada por Alex Dawson e 

Susanna Hillhouse para a versão 4.0, e sua produção ficou sob responsabilidade da 

organização Collections Trust, passando a ser um documento de acesso livre e generalizado. 

Por isso, a norma SPECTRUM 4.0 “[...] se consolida como referência internacional sobre os 

fluxos de trabalho que devem ser realizados no cotidiano da gestão de coleções” (Ibid., 2014, 

p. 7). 

 Em 2014, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo foi responsável pela 

tradução da norma SPECTRUM 4.0 no Brasil, que teve como base a tradução da 

                                                           
31

 GRANT, Alice. SPECTRUM : the U.K. museum documentation standard. Cambrige: The Museum 

Documentation Association, 1994. 



42 

 

 

SPECTRUM 4.0 realizada pela Universidade de Coimbra (Portugal). O trabalho visou o 

aprimoramento do cenário museológico brasileiro.  

Outra importante iniciativa do ICOM foi a elaboração do Código de Ética para 

Museus, aprovado em 1986 e revisado em 2004. Esse código estabelece os valores e 

princípios que a organização compartilha com a comunidade mundial de museus. Utilizado 

como ferramenta de referência, foi traduzido para 38 idiomas com a finalidade de fixar as 

normas mínimas de conduta e de prática profissional para as instituições e os profissionais.  

Ao longo de muitos anos, o CIDOC e o grupo de trabalho Documentation Standards 

se comprometeram na criação de um modelo geral de dados para museus, com foco particular 

no intercâmbio de informações. Em 1994, o produto dessa atividade foi apresentado, o 

CIDOC Relational Data Model. Porém, em 1996, num encontro em Creta, o grupo de 

trabalho Documentation Standards decidiu desenvolver um novo estudo para incorporar ao 

modelo a abordagem orientada a objeto, a fim de se beneficiar do poder expressivo e da 

extensibilidade para lidar com a diversidade e complexidade necessárias às estruturas de 

dados do domínio. Em 1999 foi apresentado o resultado desse esforço, isto é, a primeira 

edição completa do CIDOC Conceptual Reference Model (CRM)
32

, um modelo geral de 

dados para museus, com foco particular no intercâmbio de informações. O CRM fornece 

definições e uma estrutura formal para descrever os conceitos e relacionamentos implícitos e 

explícitos utilizados na documentação do patrimônio cultural. Desde 2006, o CRM é padrão 

oficial da International Organization for Standardization (ISO), norma ISO 21127:2006
33

. 

 

2.3 Padronização da descrição em arquivos  

Nossa abordagem começa em 1898, quando é publicada a obra clássica Handeigling 

voor het ordenen en beschrijven van Archieven, ou simplesmente Manual dos Holandeses, 

como ficou conhecida, por ter como autores três arquivistas holandeses: Samuel Muller 

(1848-1922), Johan A. Feith (1858-1913) e Robert Fruin (1857-1935).  

Este manual foi produzido pela Associação dos Arquivistas Holandeses
34

 e contou 

com a colaboração dos Arquivos de Estado do Reino da Holanda e do Ministério do Interior 

(que subordinava os Arquivos de Estado à época). O Manual “[...] consiste no arrolamento de 
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 CIDOC CRM.  Disponível em: http://www.cidoc-crm.org/. Acesso em: 15 jun. 2017. 
33

 ISO 21127:2006. Disponível em: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:21127:ed-1:v1:en. Acesso em: 18 

jun. 2017. 
34

 “A Associação dos Arquivistas Holandeses foi fundada em Haarlem, em 17 de junho de 1891, com o fim de 

estudar os problemas de arquivo, e realizou a sua primeira reunião anual em 9 de julho de 1892” 

(ASSOCIAÇÃO...,1973, p. 13). 

http://www.cidoc-crm.org/
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:21127:ed-1:v1:en
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100 regras ou princípios considerados fundamentais para o arranjo e descrição de arquivos” 

(FONSECA, 2005, p. 33). Trata-se da primeira obra que procurou resolver os problemas da 

prática descritiva e de organização em arquivos por meio de um conjunto de regras, algo que 

já ocorria no campo da Biblioteconomia. Por isso essa obra figura como obra fundadora da 

literatura especializada em arquivos e “[...] a maioria dos autores considera a publicação do 

manual escrito em 1898 pelos arquivistas holandeses [...] como o marco inaugural do que se 

poderia chamar de uma disciplina arquivística, como campo autônomo do conhecimento” 

(Ibid., 2005, p. 33). 

 Cook (1998, p. 132-133) relata que o manual “[...] subsequentemente influenciou os 

livros-marcos sobre teoria e metodologia arquivística de Sir Hillary Jenkinson, Eugenio 

Casanova e Theodore Schellenberg, na primeira metade do século XX”. E ressalta seu 

pioneirismo ao apresentar e difundir “[...] os princípios tradicionais da arquivística” que “[...] 

derivam quase que exclusivamente das experiências pessoais dos autores como custodiadores 

de arquivos institucionais de governo, e dos problemas com que se defrontaram na 

organização e descrição de tais documentos” (Ibid., 1998, p. 132-133). Por isso, Cook (1998, 

p. 133), ao explicar resumidamente as ideias do professor italiano Oddo Bucci (1992), 

esclarece que, “[...] os princípios arquivísticos não foram estabelecidos para sempre, e sim, 

[...], refletem o espírito de seu tempo, sendo reinterpretados pelas sucessivas gerações”. O que 

torna possível concluir que um campo do conhecimento deve acompanhar os desafios que 

surgem com o passar dos anos por meio das demandas sociais, econômicas e tecnológicas e, 

assim, aprimorar suas práticas visando a “conveniência do usuário/pesquisador”, 

parafraseando Cutter (1876), sem jamais esquecer que os fundamentos permanecem.     

Os holandeses pretenderam desenvolver, a partir de suas vivências, um texto teórico e 

minucioso, de forma a trazer ao profissional/leitor esclarecimento sobre os possíveis 

problemas com que um arquivista se defronta, os quais foram sistematizados nas 100 regras 

ou princípios para arranjo e descrição em arquivos.  

O conjunto de 100 regras elaborado pelo trio de arquivistas holandeses não aborda  

aspectos relacionados à avaliação e à eliminação de documentos. Está dividido em seis 

capítulos ordenados da seguinte forma: I – Origem e composição dos arquivos (Regra 1-14); 

II – O arranjo dos documentos de arquivo (Regra 15-36); III – A descrição dos documentos 

de arquivo (Regra 37-49); IV – Estrutura do inventário (Regra 50-69); V – Normas adcionais 

para a descrição do arquivo (Regra 10-83) e; VI – Sobre o uso convencional de certos termos 

e sinais (Regra 84-100). Observa-se que, em cada um destes capítulos, as regras aparecem 
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acompanhadas de comentários, a fim de tornar clara a intencionalidade dos autores e facilitar 

a compreensão dos leitores sobre sua aplicação.  

Além da proveniência, outros princípios arquivísticos também são alvo das discussões, 

como a ordem original e o respect des fonds. Também é possível verificar que, nos capítulos 

III e V, dedicados à descrição em arquivos encontramos o que pode ser considerada a base 

para a formação do que hoje se constituem os vinte e seis elementos de informação 

específicados para a descrição arquivística, os quais foram estabelecidos pelo ICA como 

diretrizes gerais da Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística, ISAD (G). A regra 

48 do Manual Holandês já determinava que cada item do inventário deveria incluir os 

seguinte elementos: o título antigo do item (se houvesse); a descrição geral do conteúdo; o 

ano ou anos abarcados pelo documento; a indicação de volumes, pacotes, envelopes, maços, 

documentos ou cartas diplomáticas; o registro da existência de documentos adicionais  não 

relacionados com o conteúdo (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVÍSTAS HOLANDESES, 1973, 

p. 93).  

Portanto, os arquivistas holandeses, por meio do Manual, se tornaram precursores de 

ideias fundamentais, ainda que implícitas, pois foram os primeiros a definir um conjunto de 

elementos descritivos para representar documentos de arquivo. Isso pode ser considerado 

como a primeira tentativa de padronização da descrição em arquivos. Vale lembrar que, até 

essa época, não havia nenhuma tentativa de normalização destas práticas – os profissionais de 

arquivo exerciam suas atividades sem nenhuma formalidade pré-definida ou consenso da área, 

apenas buscavam adotar abordagens teórico-metodológicas empregadas em bibliotecas e 

museus, adaptando-as a suas práticas de descrição. Por isso, podemos observar que, entre os 

elementos descritivos que o manual apresenta, se encontrava o título, a descrição geral do 

conteúdo, o ano, entre outros.   

Embora Hagen (1998) afirme que estes capítulos abordem “[...] os procedimentos a 

serem seguidos para a elaboração dos diversos instrumentos de pesquisa, sem chegar a definir 

claramente o que seja o processo de descrição”, discutem “[...] os tipos de instrumento de 

pesquisa, seu grau de detalhamento e a importância de serem seguidas regras, tais como o 

tratamento do acervo como um todo antes de se descrever um fundo ou uma série em 

particular”. A autora explica que “[...] a intenção do texto parece ser a de estabelecer um 

procedimento propriamente arquivístico, ou seja, um procedimento que se preocupe com o 

conjunto dos documentos do arquivo”, assim “[...] contrapondo-se a uma prática ligada aos 

historiadores (especialmente aqueles de orientação positivista), que se dedicavam em maior 
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profundidade aos documentos considerados mais importantes”. A afirmação de Hagen (1998) 

parece plausível, pois a publicação do Manual coincide com uma época em que a necessidade 

de formalidade de procedimentos e práticas eram imprescindíveis à autoafirmação de um 

campo do conhecimento e, com a Arquivologia não poderia ser diferente. 

 Segundo Fonseca (2005, p. 33), a partir do estabelecimento do Manual dos holandeses 

como “[...] marco fundador da codificação da disciplina arquivística podem ser apontados 

alguns tópicos importantes na análise das características de configuração da área, tanto do 

ponto de vista de suas bases teóricas e conceituais quanto de sua inserção histórica e 

geográfica”. Dentre os quatros tópicos analisados, o último mantém pertinência com este 

estudo, ao afirmar que a obra daria base “[...] à tradição manualística da área, às suas 

limitações e às tentativas de generalizar o particular, favorecendo o império da norma” (Ibid., 

2005, p. 33, grifo nosso).  

O Manual já estabelecia uma discussão sobre a normalização, “[...] à medida que 

reivindicava um tratamento descritivo padrão para todos os documentos, sem que critérios 

externos determinassem a exclusão de qualquer grupo ou peça documental” e “[...] assim, 

somente após a completa descrição do acervo deveriam ser descritos em particular os grupos 

mais pesquisados ou considerados de interesse maior, sendo a transcrição dos documentos 

reservada como uma atividade suplementar, e não uma preocupação básica” do profissional 

arquivista (HAGEN, 1998).  

Deste modo, o Manual dos holandeses marca uma nova era rumo ao avanço na 

teorização do campo arquivístico, ao definir um conjunto de normas específicas à prática 

descritiva em arquivos. Talvez por isso, no prefácio da tradução brasileira, José Honório 

Rodrigues declare que “[...] A obra era considerada como a mais séria publicação técnica 

sobre questões de classificações, arranjo e descrição arquivística, e conservava até hoje sua 

força original, não superada por nenhum trabalho posterior” (ASSOCIAÇÃO DOS 

ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1975, p. 9).  

De acordo com Fonseca (2005, p. 33), “a tradição manualística” em arquivologia foi 

estabelecida pelo Manual Holandês. As obras publicadas posteriormente foram alicerçadas 

em contexto histórico diversificado, marcado pelo pós-guerra, o que favoreceu um novo olhar 

sobre os documentos de arquivos, despertando o interesse pela “[...] noção de valor com base 

em elementos como a idade dos documentos assim como em seu uso e integridade” (TRACE, 

2016, p. 79). Isso porque, após a Primeira Guerra Mundial, “[...] a necessidade de se gerenciar 
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a massa cada vez maior de documentos públicos, em particular, assumiu caráter de urgência” 

(Ibid., 2016, p. 79).  

Em 1922, Sir Hilary Jenkinson (1882-1961) publica o manual inglês intitulado A 

Manual of archive administration: including the problems of war archives and archive 

making que se tornou “[...] um ponto central da história da avaliação arquivística” (Ibid., 

2016, p. 79). É interessante observar a percepção de Jenkinson quanto à peculiaridade dos 

arquivos de guerra, reconhecendo sua extrema importância à história e a necessidade de 

regras e princípios para sua gestão e tratamento eficazes, como evidenciam o título e o 

prefácio da obra.  

O manual foi estruturado em quatro partes, a saber, Part I – Introductory; Part II – 

Origin and Development of Archives and Rules for Archive Keeping; Part III – Modern 

Archives e; Part IV – Archive Making. Nesta última, dividida em quatorze parágrafos (§), o 

oitavo, denominado The Records of the Registry itself (JENKINSON, 1922, p. 145), se 

desdobra em seis alíneas que obedecem à ordem alfabética. As alíneas c, Description of 

Documents: Subject, e d, Description of Documents: Nature, mostram indícios de uma 

tentativa de descrição em arquivos baseada na tradição estabelecida em bibliotecas e museus, 

onde prevalecia o assunto do documento como estratégia para recuperação.   

Alguns anos mais tarde, 1928, em Siena, o arquivista italiano Eugenio Casanova 

(1867-1951) publica seu manual denominado Archivistica, cujo sumário se divide em: 

Nozioni Generali (p. 1-25); I – Amministrazione generale esterna dell’archivio e degli atti: 

archiveconomia (p. 27-131); II – Archivistica pura (p.133-289); III – Storia degli archivi e 

dell’archivistica (p. 291-422); IV – Nature giuridica e utilizzazione degli archivi (p. 425-504) 

e Indice Alfabetico (CASANOVA, 1928). A preocupação em descrever a história da 

Arquivística articulada a períodos históricos é o traço distintivo dos manuais anteriormente 

publicados. Porém, no que se refere à descrição, a obra apenas se refere a ela no tópico II, 

Archivística pura, relacionando-a somente a um tipo de instrumentos de pesquisa, os 

inventários.  

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ocorreram contínuos esforços dos EUA 

e da União Soviética para manter as respectivas lideranças num mundo dividido em dois 

blocos hegemônicos, a denominada Guerra Fria, o que possibilitou o crescimento sem 

precedentes da produção científica e tecnológica, caracterizando o que foi chamado “explosão 

da informação” (DIJK; SLYPE, 1972). Nessa mesma época, nos EUA, surge o que poderia 

ser considerado o germe da gestão de documentos, em decorrência da conscientização dos 
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profissionais de arquivo de que “[...] a capacidade de avaliar e recolher corretamente os 

documentos era diretamente influenciada pela forma como haviam sido criados, organizados e 

administrados pelos organismos produtores” (TRACE, 2016, p. 80-81).  

Nesse cenário, a 9 de junho de 1948 é criado o International Council on Archives, cujo 

primeiro presidente eleito é Charles Samaran, diretor geral dos Arquivos em França. O ICA 

descende diretamente do Permanent Consultative Committee on Archives criado pela League 

of Nations the Institute for Intellectual Co-operation, em 1931, e como o ICOM foi criado sob 

estímulo da UNESCO.  

 Posteriormente, obras de relevância para a Arquivologia são publicadas, como a do 

arquivista alemão Adolf Brenneke (1875-1946), que por muitos anos foi diretor do Arquivo 

do Estado da Prússia. Brenneke teve suas conferências reunidas, em forma de manual, por 

Wolfgang Leesch, numa publicação chamada Archivkunde, publicada em Leipzig, em 1953 

(SCHELLENBERG, 2006). 

Na mesma época, nos EUA, o arquivista Theodore Roosevelt Schellenberg (1903-

1970) apresenta significativas contribuições à teoria arquivística ao publicar obras, como: 

Modern archives: principles and techniques, em 1956; The management of archives, em 

1965; Public and private records: their arrangement and description, em 1963, entre outras. 

Schellenberg “teve grande atividade como conferencista e consultor de programas de reforma 

entre 1954 – quando foi à Austrália – e 1960, quando visitou o Brasil, a convite do Arquivo 

Nacional” (SCHELLENBERG, 2006, p. 16). Talvez por isso muitas de suas obras tenham 

sido traduzidas para a língua portuguesa, dentre as quais estão: Manual de arquivos, em 1959; 

A avaliação dos documentos públicos modernos, em 1959; Problemas arquivísticos do 

governo brasileiro, em 1960 e; Documentos públicos e privados: arranjo e descrição, em 

1963.   

Quanto à esta última, Hagen (1998, p. 1) afirma que Schellenberg “[...] dá destaque à 

definição dos diferentes tipos de instrumentos de pesquisa”, porém, não se preocupa em 

discutir o conceito de descrição “[...], mas esclarecer como devem ser os instrumentos de 

pesquisa resultantes desse processo”. Ainda sobre esta obra, na Parte III – Técnicas 

descritivas de arquivos, é possível perceber a influência do Manual dos Arquivístas 

Holandeses e o que poderiam ser definidos como elementos de informação específicos para a 

descrição arquivística, hoje presentes nas normas elaboradas pelo ICA. Schellenberg ainda 

explorou e difundiu bases teóricas bem mais amplas, sendo responsável pela construção dos 

conceitos de ‘valor primário e secundário’, e por ampliar a história da avaliação arquivística 
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ao questionar “[...] boa parte da caracterização feita por Jenkinson acerca da natureza dos 

arquivos e do papel adequado do arquivista” (TRACE, 2016, p. 82). 

Ressalta-se ainda que Schellenberg, nas obras Manual de Arquivos (1959, p. 124-125) 

e Arquivos Modernos (2006, p. 323), fez importantes observações acerca da descrição em 

arquivos, como por exemplo a necessidade de uma breve identificação da coleção, como um 

todo, na qual figurasse o nome da pessoa ou entidade produtora, a indicação de datas e lugares 

de nascimento e morte da pessoa e, no caso de entidade coletiva, as datas de fundação e 

extinção de suas atividades, a menção à profissão ou às profissões da pessoa ou à atividade 

exercida pela entidade; a descrição da coleção como um todo, identificando, o conteúdo, 

listando pessoas importantes, lugares, coisas ou fatos relacionados à coleção, datas-limite em 

que a coleção foi reunida ou produzida e condições de acesso aos documentos, indicando, 

caso necessário, restrições quanto a uso e direitos autorais.  

  Ao final da década de 1970, uma combinação de fatores foi responsável por 

desencadear mudanças significativas no cenário arquivístico, as quais reafirmaram a 

necessidade de padronização da descrição em arquivos: o crescimento do uso de 

computadores na sociedade e o inicio de seu emprego em arquivos; o acesso à informação 

como direito do cidadão, aumentando o número de pesquisadores nestas instituições; a 

diminuição do número de profissionais nos arquivos, acarretando a necessidade de um 

trabalho mais rápido e eficiente; o aprofundamento do hiato entre os fundos já arranjados e 

descritos, e aqueles que não receberam nenhum processamento, entre outros. 

Em 1977, a Society of American Archivists (SAA) cria o grupo National Information 

Systems Task Force (NISTF), cujo objetivo era estudar a possibilidade de os arquivos virem a 

integrar um sistema nacional de informação. A primeira iniciativa do grupo foi criar um 

padrão para troca de informações arquivísticas. Para isso, decidiram adaptar o padrão 

bibliográfico MARC
35

, utilizado amplamente por bibliotecas. Deste modo, em 1982 surgiu o 

padrão MARC AMC (Machine Readable Cataloging Format for Archival and Manuscripts 

Control), formalmente uma propriedade conjunta da SAA e da Library of Congress, ou seja, 

uma iniciativa que uniu as instituições responsáveis pelas normas técnicas de arquivos e 

bibliotecas dos Estados Unidos (HAGEN, 1998). Segundo Fonseca (2012, p. 50), “[...] o 

NISTF deveria estudar as diferentes práticas de descrição, ‘com o objetivo de estabelecer 

padrões mínimos para elementos descritivos (e a forma desses elementos) para registros e 

coleções de manuscritos’.”   

                                                           
35

 Machine Readable Cataloging (MARC) primeiro formato legível por computador desenvolvido pela Library 

of Congress na década de 1960 para bibliotecas. 
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Em 1983, Steven L. Hansen, responsável por documentos privados na Library of 

Congress, publicou a primeira versão do manual Archives, Personal Papers and Manuscripts 

(APPM), cujo objetivo era “[...] aplicar as mesmas regras a todos os níveis de descrição em 

um dado conjunto de documentos” (Ibid., 2012).  

Em junho de 1982, na cidade de Kingston (Canadá), foi realizado um congresso no 

qual duas resoluções foram destinadas ao desenvolvimento de normas nacionais para o 

arranjo e descrição de documentos. No ano seguinte, foi criado um Grupo de Trabalho 

financiado pelo Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Em 1985, esse 

grupo divulgou seu relatório final e o Bureau of Canadian Archivists criou o Planning 

Committee on Descriptive Standards que foi encarregado de preparar os capítulos do que mais 

tarde se tornou o Rules of Archival Description (RAD), publicada em 1990.  

Na Europa, o primeiro trabalho propondo normas nacionais de descrição apareceu na 

Grã-Bretanha, em 1985. Foi desenvolvido na University of Liverpool sob a direção de 

Michael Cook, sendo originalmente publicado sob os auspícios da associação profissional do 

Reino Unido e da Irlanda, a Society of Archivists. Foi denominado Manual of Archival 

Description (MAD) e  permitiu, com base nos mesmos elementos de descrição, o 

desenvolvimento de diferentes tipos de instrumentos de pesquisa. A segunda edição revista 

foi publicada em 1990 e ficou conhecida como MAD2.   

Segundo Fonseca (2012, p. 51), os primeiros a propor o desenvolvimento de padrões 

internacionais de descrição foram os arquivistas canadenses. Por isso, o National Archives of 

Canada se une ao ICA e convoca uma reunião de especialistas internacionais sobre a 

descrição a ser realizada em Ottawa entre 4 e 7 de outubro de 1988. Neste evento se 

reconheceu a necessidade de padrões internacionais de descrição e houve a recomendação de 

que o ICA estabelecesse um grupo para produzi-los. Como resultado, em 1989, o ICA, 

apoiado pela UNESCO, promove a reunião denominada The Expert Consultation on the 

Planning of Long-Term International Action for the Development of Descriptive Standards 

for Archives. Na ocasião foi aprovada a criação de um grupo internacional de especialistas 

com a tarefa de elaborar padrões. Foi determinado que o trabalho deveria ser baseado em 

princípios a serem divulgados publicamente, e Hugo Stibbe, do National Archives of Canada, 

foi nomeado para  secretariá-lo. Estipulou-se, ainda, que o processo de desenvolvimento 

deveria passar por consulta pública, envolvendo profissionais de todos os países (Ibid., 2012).    

Em 1990, o ICA, durante um encontro em Wroclaw (Polónia), estabelece a Ad Hoc 

Commission on Descriptive Standards (ICA/CDS), cuja primeira reunião foi realizada em 
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outubro de 1990, em Höhr-Grenzhausen, na Alemanha, onde estiveram presentes 

profissionais da  França, Reino Unido (2), Suécia, Canadá (2), Portugal, Espanha, EUA e 

Malásia. E, como resultados, a Statement of Principles foi divulgada, para ser analisada pelos  

membros do ICA, sendo formado um subgrupo para elaborar uma proposta preliminar de 

norma descritiva internacional a ser apresentada em sessão plenária do ICA/CDS, em janeiro 

de 1992, na cidade de Madri.    

Wendy Duff, Michael Cook, Sharon Thibodeau e Hugo Stibbe prepararam esse 

trabalho, que foi apresentado a debate na sessão plenária da Comissão em Madrid, sendo 

também revista, à luz dos comentários recebidos, a Declaração de Princípios. Os dois 

documentos foram publicados e divulgados internacionalmente, para que pudessem ser 

discutidos no Congresso do ICA,  em setembro do mesmo ano, em Montreal.   

No Congresso de Montreal, um fórum foi aberto para a discussão da Declaração de 

Princípios e da versão de Madri do padrão International Standard Archival Description 

(ISAD), que foi traduzido para cinco idiomas e distribuído a todos os participantes. Fonseca 

(2012) declara que o fórum propiciou aos participantes do evento a discussão dos pontos 

divergentes, sendo que houve oposição a alguns princípios por americanos e ingleses, mas 

principalmente por australianos. Em meio às divergências, um membro novo foi incorporado 

à Comissão, o australiano Chris Hurley, que teve a missão de representar as opiniões 

divergentes, iniciativa  que se tornou importante do ponto de vista teórico e político.  

Em janeiro de 1993, em Estocolmo, foram analisadas as opiniões resultantes dos 

debates e discussões em Montreal e o texto final da primeira edição do General International 

Standard Archival Description ISAD (G), publicado em 1994, com revisão prevista para 

1999. Segundo Fonseca (2012), para a elaboração da ISAD (G), a Comissão baseou-se 

fortemente nas experiências obtidas com trabalhos anteriores no desenvolvimento de normas, 

como o APPM, MAD e RAD, tendo em vista que a concepção de descrição multinível e 

vários dos elementos de descrição e definições de conceitos-chave estavam presentes nestas 

obras. Até a ISAD não havia nenhuma prática de normalização de cunho internacional da 

descrição em arquivos, nem definição do número de elementos descritivos ou da terminologia 

que deveria ser empregada.  

Na ISAD o conjunto de regras para a descrição arquivística fez parte de um processo 

que visava: assegurar a criação de descrições consistentes, apropriadas e auto-explicativas; 

facilitar a recuperação e a troca de informação sobre documentos arquivísticos; possibilitar o 

compartilhamento de dados de autoridade e tornar possível a integração de descrições de 
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diferentes arquivos num sistema unificado de informação (CONSELHO INTERNACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2001). Teve como meta, ainda, possibilitar o compartilhamento de 

informações com outras comunidades que zelam pelo patrimônio cultural e memória.  

As regras foram organizadas em sete áreas de informação descritivas compostas por 

vinte e seis elementos, a saber, 1) área de identificação – código de referência, título, data, 

nível de descrição, dimensão e suporte –; 2) área de contextualização – nome do produtor, 

história administrativa/biografia, história arquivística, procedência – ; 3) área de conteúdo e 

estrutura – âmbito e conteúdo, avaliação, eliminação e temporalidade, incorporações, sistema 

de arranjo –; 4) área de condições de acesso e uso – condições de acesso, condições de 

reprodução, idioma, características físicas e requisitos técnicos, instrumentos de pesquisa –; 5) 

área de fontes relacionadas – existência e localização de originais, existência e localização de 

cópias, unidades de descrição relacionadas, nota sobre publicação –; 6) área de notas – notas 

–; 7) área de controle da descrição – nota do arquivísta, regras ou convenções, data da 

descrição (Ibid., 2001).    

O ICA, ao mesmo tempo que desenvolvia a ISAD, percebeu a necessidade de um novo 

padrão para registro de autoridade, pois “[...] a descrição arquivística não consiste apenas na 

descrição do próprio material de arquivo e, não pode estar completa sem informações sobre os 

produtores desse material” (FONSECA, 2012, p. 53). Por isso, foi formado um novo 

subgrupo no ICA/CDS, destinado a elaborar uma versão preliminar para o novo padrão, o 

qual aproveitaria a experiência das bibliotecas no controle de autoridade (principalmente a 

questão das entradas de nomes) e também forneceria mais informações sobre a entidade, dada 

a necessidade de os arquivos disporem e fornecerem dados contextuais. Assim, foi 

desenvolvido o padrão denominado International Standard Archival Authority Record for 

Corporate Bodies, Persons and Families (ISAAR (CPF)), publicado 1996, sendo apresentado 

e distribuído à comunidade profissional no mesmo ano, no 13º Congresso Internacional de 

Arquivos, em Pequim.  

Mas o estudo dos padrões ISAD (G) e a ISAAR (CPF) não pararam, e logo foi sentida 

a necessidade de se preparar uma segunda edição revista, visando o relacionamento e 

compatibilidade entre esses padrões, além da necessidade de expansão para tratar os 

documentos eletrônicos. O ICA incentivou a paticipação de diversos profissionais na fase da 

consulta pública, a fim de que os diferentes interesses regionais e de diversificados grupos 

fossem considerados. Em vista disso, a segunda edição do ISAD (G) foi lançada durante o 

Congresso em Sevilha, em 2000, com a Espanha fornecendo versões publicadas do padrão em 
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inglês (documento oficial), francês, espanhol, português e italiano. Também a segunda edição 

da ISAD (G) tornou possível a compatibilidade com o formato para intercâmbio de dados 

Encoded Archival Description (EAD).     

Em 2004, no Congresso de Viena, o ICA foi reestruturado e novos comitês foram 

formados. Assim, ao ICA/CDS foi  proposta a fusão com o Committee on Appraisal para criar 

a Seção Best Practices and Professional Standards, que reuniria mais profissionais e 

estenderia o escopo de ação para além de padrões descritivos e avaliação de documentos. A 

nova Seção teria agora objetivos mais amplos: coordenar o desenvolvimento e a adoção de 

padrões, diretrizes, práticas, códigos, regras e outras formas de práticas recomendadas; gerir o 

processo pelo qual as normas e melhores práticas para o trabalho de arquivo são formalmente 

adotadas pelo ICA; incentivar projetos que permitam a elaboração de novas normas e a 

revisão e atualização das atuais; facilitar a formação e o intercâmbio de experiências 

profissionais entre diferentes tradições de arquivo; promover o conhecimento e a aplicação de 

normas e melhores práticas de arquivo e estabelecer ligações com outras associações de 

profissionais da informação, como IFLA, ARMA, ICOM e organismos internacionais de 

normalização (FONSECA, 2012).   

A partir de então, dois novos padrões são propostos para estudos pelo ICA, o 

International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH) e o 

International Standard for Describing Functions (ISDF), cuja elaboração ocorreu durante o 

período de 2004-2008. Estes padrões foram apresentados à comunidade arquivística durante o 

Congresso em Kuala Lumpur, na Malásia, em 2008. Nessa ocasião,  a Seção, organismo cujo 

formato não era favorável à discussão e criação de normas, foi extinta, e sucedida pelo 

Committee on Best Practices and Standards [Comitê de Boas Práticas e Normas] (CBPS), que 

assumiu a função de estudar a relação e harmonização das quatro normas, e terminou por 

propor a elaboração de um modelo conceitual para a descrição arquivística que,  

posteriormente, foi denominado Records in Contexts – Conceptual Model (RiC-CM). 

 

2.4 Síntese das metodologias de representação em bibliotecas, museus e arquivos 

 Inicialmente, as práticas de representação descritiva em instituições 

biblioteconômicas, museológicas e arquivísticas eram isoladas, cada instituição desenvolvia a 

sua. Mas, com o passar dos anos, os principais organismos que regulam as atividades nestas 

instituições, como a IFLA, ICOM e ICA perceberam a necessidade de que tais práticas 

fossem padronizadas ao nível international. Também perceberam que precisavam acompanhar 
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o aprimoramento e desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação, 

incorporando-as às tarefas de tratar, organizar e representar a crescente demanda de 

documentos produzidos pela sociedade moderna.  

As instituições biblioteconômicas foram as primeiras a liderar estudos a fim de 

padronizar as práticas de representação descritiva. Posteriormente, incorporaram a esses 

fundamentos recursos tecnológicos para acompanhar o desenvolvimento da humanidade.  

Museus e arquivos, sob a influência das bibliotecas, também elaboraram iniciativas que 

objetivaram a padronização de suas práticas de representação descritiva. Como resultado 

desse esforço, em épocas distintas, cada uma dessas instituições desenvolveu um conjunto 

uniforme de elementos de descrição padronizados e reconhecidos internacionalmente, o que 

foi imprescindível para avançar rumo a novas pesquisas que tinham como meta o intercâmbio 

de informação/conhecimento, pois já utilizavam o computador. Daí foi um passo para que os 

computadores e as aplicações da computação fossem incorporados para melhorar e ampliar os 

produtos e serviços prestados por bibliotecas, museus e arquivos. Mas é importante mencionar 

que, mesmo incorporando novas tecnologias de comunicação e informação a seus ‘fazeres’, 

os fundamentos da descrição e da catalogação estabelecidos por essas instituições 

permaneceram.  

Isso foi comprovado com o advento da Web, pois, mesmo que este seja considerado 

como o marco de uma nova era, por demandar a quebra de fronteiras institucionais e a 

urgência no uso de padrões compatíveis para a representação de acervos neste ambiente 

complexo, são os fundamentos da descrição e da catalogação estabelecidos por estas 

instituições que formalmente alicerçam as estratégias adotadas para equacionar os problemas 

com a publicação de acervos heterogêneos na Web.  

Modelos conceituais são sistemas de representação e organização do conhecimento 

que possuem um conjunto de elementos descritivos padronizados que representam formal e 

simplificadamente um dado domínio da realidade, ou seja, possuem um vocabulário de 

conceitos/termos e definições que representam os produtos do trabalho intelectual e artístico 

de um domínio, ou melhor, os produtos de uma construção social, na qual eventos se 

conectam a agentes, coisas materiais e imateriais no espaço-tempo. Isso mostra que existe a 

possibilidade de que sejam descobertos conceitos/termos (tipos de entidades) equivalentes em 

significado em vocabulários de modelos conceituais de instituições de patrimônio cultural e 

memória, pois, não por coincidência, os documentos/objetos/livros são criações sociais e, 

portanto, precisam de determinadas circunstâncias para existir no espaço-tempo. Assim, 
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precisam de agentes para criá-los em acontecimentos distintos. Desse modo, tais instituições, 

ao definir elementos de descrição, podem, certamente, devido a executarem tarefas 

semelhantes na representação de seus acervos, especificar elementos comuns, como é o caso 

dos dados de autoridade de agentes (responsabilidade). Os dados de autoridade de agentes são 

elementos de descrição comuns porque representam os criadores de objetos e/ou recursos num 

dado domínio. Assim, a existência de agentes e outros elementos de descrição comuns 

permitirão a criação de pontos de contato (links) entre vocabulários de modelos conceituais de 

instituições de patrimônio cultural e memória, tornando possível alinhá-los semanticamente. 

Descobrir os pontos de contato existentes nos vocabulários dos modelos conceituais IFLA 

LRM, CIDOC CRM e RiC-CM é o objetivo desse estudo, conforme descreve a seção 3 que 

trata da metodologia de pesquisa.   
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3 METODOLOGIA 

 Entendemos a pesquisa como a “atividade nuclear da Ciência” que “[...] possibilita 

uma aproximação e um entendimento da realidade a investigar” (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009, p. 31).  Embora seja um processo permanentemente inacabado, a pesquisa fornece 

subsídios à atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo.  Portanto, ela pode 

ser considerada como “[...] um procedimento formal com método de pensamento reflexivo 

que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou 

para descobrir verdades parciais” (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 43), por meio de exame 

e/ou investigação minuciosa, visando resolver o problema em questão, empregando métodos 

científicos adequados. 

 Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 31), podemos identificar diferentes tipos de 

pesquisa, classificando-os quanto a sua abordagem, sua natureza, seus objetivos e seus 

procedimentos. Em vista disso, esta pesquisa quanto à sua abordagem é qualitativa, a qual 

“[...] responde a questões muito particulares” (MINAYO, 2008, p. 21), pois esse tipo de 

investigação na área das Ciências Sociais, como é o caso da Ciência da Informação, preocupa-

se “[...] com o nível de realidade que não pode ser ou não deveria ser quantificado”, ou seja, 

trabalha com “[...] o universo da produção humana que pode ser resumido no mundo das 

relações, das representações e da intencionalidade e [...] dificilmente pode ser traduzido em 

números e indicadores quantitativos” (Ibid., 2008, p. 21).  

 Gil (2011, p. 28) corrobora isso ao afirmar que este tipo de pesquisa tem “[...] como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis [...]”; identificando e analisando documentos 

relacionados com o tema e os objetivos traçados. Portanto, esta pesquisa é qualitativa porque 

tenciona analisar as definições dos conceitos/termos (tipos de entidades) em busca de 

possíveis alinhamentos semânticos. 

 Quanto à natureza, ela pode ser classificada como aplicada, que “[...] objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve 

verdades e interesses locais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). Assim, nossa proposta 

de estudo se harmoniza com a pesquisa aplicada porque busca colaborar para o alcance da 

interoperabilidade semântica entre vocabulários de sistemas de organização do conhecimento 

(modelos conceituais) de bibliotecas, museus e arquivos.   

Já quanto aos objetivos como pesquisa, é descritiva, visto que “[...] exige do 

investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo 
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pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade” (Ibid., 2009, p. 35).  

Assim, mais que uma pesquisa exploratória, esta se propõe a descrever os possíveis tipos de 

mapeamentos entre os conceitos do vocabulário fonte CIDOC CRM e os dos vocabulários dos 

modelos conceituais IFLA LRM e RiC-CM.   

 Entretanto, “[...] toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, 

quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas” (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 

43). Assim, esta pesquisa, no que se refere aos procedimentos, se classifica tanto como 

bibliográfica quanto como documental, já que procura entender a realidade e a investigar por 

meio de “[...] dois processos pelos quais se podem obter os dados, são a documentação direta 

e a indireta” (Ibid., 1991, p. 43). A primeira tem por base o levantamento de dados no próprio 

local onde ocorrem os fenômenos, ou seja, os dados podem ser conseguidos por meio da 

pesquisa de campo ou da pesquisa de laboratório.  

 A segunda, mais apropriada aos intuitos desta pesquisa, “[...] serve-se de fontes de 

dados coletados por outras pessoas, podendo constituir-se de material já elaborado ou não” 

(Ibid., 1991, p. 43). Assim, divide-se em pesquisa bibliográfica (ou fontes secundárias) e 

pesquisa documental (ou de fontes primárias).   

 A pesquisa bibliográfica “[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meio de escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 37). Todo trabalho científico 

inicia-se por meio dela, já que permite ao pesquisador conhecer o estado da arte do assunto de 

pesquisa. O que possibilita nova abordagem a respeito do assunto na atualidade e garante o 

ineditismo de pesquisa. 

 Por outro lado, Gerhardt e Silveira (2009, p. 37) afirmam que “[...] a pesquisa 

documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por vezes 

dintingui-las”.  Por isso, esclarecem que ela “[...] recorre a fontes mais diversificadas e 

dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas 

etc.” (Ibid., 2009, p. 37). 

 Em vista do exposto, neste trabalho, iremos analisar documentos oficiais da IFLA, 

ICOM e ICA. Assim, a leitura se constituirá num passo importante em toda investigação, já 

que “[...] ler significa conhecer, interpretar, decifrar” (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 15). 

E “[...] constitui-se em um dos fatores decisivos do estudo e imprescindível em qualquer tipo 
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de investigação científica. Favorece [ainda] a obtenção de informações já existentes, 

poupando o trabalho da pesquisa de campo ou experimental” (Ibid., 1991, p. 15).   

O principal material empírico será formado por documentos oficiais dos modelos 

conceituais de instituições de patrimônio cultural e memória – FRBR, IFLA LRM, CIDOC 

CRM e RiC-CM –, cuja referência segue abaixo: 

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 

INSTITUTIONS. IFLA Study Group on the Functional Requirements for 

Bibliographic Records. Functional requirements for bibliographic records: final 

report. München: K. G. Saur, 1998.  

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 

INSTITUTIONS. IFLA Library Reference Model: a conceptual model for 

bibliographic information. Consolidation editorial group of the IFLA FRBR Review 

Group. Definition of a conceptual reference model to provide a framework for the 

analysis of non-administrative metadata relating to library resources. Netherlands: 

IFLA, 2017. Disponível em: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-

lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf.  Acesso em: 12 ago. 2018.  

 

INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUM. CIDOC CRM. Conceptual 

Reference Model. Produced by the ICOM/CIDOC Documentation Standards Group. 

Continued by the CIDOC CRM Special Interest Group. Document Type: Current, 

Editorial Status: In Progress since [25/1/2017]. Version 6.2.2. Disponível em:  

http://www.cidoc-crm.org/releases_table/. Acesso em: 30 maio 2017. 

  

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES. EXPERTS GROUP ON 

ARCHIVES DESCRIPTION. Records in contexts: a conceptual model for archival 

description. Consultation draft v0.1. September 2016. Disponível em:  

http://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model. Acesso em: 28 jun. 2017. 

  

 A análise do material empírico citado acima tem a finalidade de mostrar a importância 

da hierarquia de classes (tipos de entidades – conceitos/termos e definições) formuladas no 

contexto do modelo de dados e encontrar correspondências semânticas entre os tipos de 

entidades presentes nos vocabulários de cada um dos modelos.   

Ressalta-se que cada modelo conceitual foi desenvolvido num dado momento da 

configuração do domínio da realidade, e para sua construção foi necessário um consenso 

formal, o que possibilitou a adoção de conceitos/termos que melhor representassem as 

intenções de cada área do conhecimento no que se refere a significado (semântica) e a 

formulação de definições relevantes para tipos de entidades. Assim, encontrar  

correspondências semânticas entre os termos dos vocabulários destes modelos conceituais 

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf
http://www.cidoc-crm.org/releases_table/
http://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model
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desenvolvidos por instituições de patrimônio cultural e memória pode ser a evidência da 

possibilidade de alinhamento semântico e do alcance da interoperabilidade semântica.      

Esses vocabulários podem funcionar como instrumentos imprescindíveis para garantir 

uma comunicação livre de ambiguidades entre diversificadas aplicações semânticas. Devido a 

isso, nossa investigação consiste em verificar até que ponto os tipos de entidades 

(conceitos/termos e suas definições) podem ser utilizados como possíveis estratégias que 

viabilizem o alinhamento semântico de acervos heterogêneos de instituições de patrimônio 

cultural e memória, tornando-os interoperáveis. Para isso, são buscadas as equivalências 

existentes.   

O modelo conceitual CIDOC CRM foi escolhido como vocabulário fonte no processo 

de identificação e análise dos tipos de entidades (conceitos/termos e definições) por ser o mais 

genérico dos três. Segundo Doerr e Bekiari (2008, p. 3), o CIDOC CRM “[...] já generaliza 

sobre a maioria das estruturas de dados altamente utilizadas por diversificadas disciplinas de 

museus, arquivos, sites e registros de monumentos”. Isso foi tomado como ponto favorável 

para a escolha desse modelo, porém decidimos utilizar suas classes de nível superior 

denominadas CRM Core, um conjunto mínimo de entidades formado pelos seguintes tipos: 

CRM E2 Temporal Entities, CRM E18 Physical Thing, CRM E28 

Conceptual Object, CRM E39 Actor, CRM E41 Appellation, CRM E52 

Time-Span, CRM E53 Place, CRM E55 Type, conforme mostra a figura 1.  

Entretanto, esclarecemos que este estudo, em hipótese alguma, se limitará à análise do 

conjunto de entidades do CRM Core, mas quando se fizer necessário as demais entidades que 

compõem o vocabulário do modelo conceitual CIDOC CRM serão consultadas e incorporadas 

à pesquisa as informações pertinentes.  

Desta forma, pretende-se confrontar os tipos de entidades que compõem o conjunto 

mínimo de alto nível CRM Core com os que pertencem aos vocabulários dos modelos 

conceituais IFLA LRM e RiC-CM na busca de equivalência de significado dos 

conceitos/termos adotados e de suas definições. Objetiva-se com isso, identificar os pontos de 

contato entre esses modelos, selecionando aqueles tipos de entidades (conceitos/termos) que 

mantenham correspondência a fim de classificá-los de acordo com os tipos de mapeamentos 

estabelecidos pela norma ISO 25964-2: interoperability with other vocabularies. 
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Figura 1 – CRM Core 

 
         Fonte: Doerr e Stead (2009). 

 

A parte 1 da ISO 25964 “[...] abrange o desenvolvimento e manutenção de tesauros, 

tanto monolíngues como multilíngues, incluindo formatos de protocolos para troca de dados” 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2011, p. v). Já a parte 

2 “[...] abrangerá a interoperabilidade entre diferentes tesauros com outros tipos de estruturas 

de vocabulários, tais como esquemas de classificação, listas de autoridade de nomes, 

ontologias” – podemos incluir aqui os modelos conceituais etc., “[...] não cobertos 

anteriormente em qualquer padrão internacional” (Ibid., 2013, p. v). 

Segundo a norma ISO 25964-2 (2013, p. 8), mapeamento é o “[...] processo de 

estabelecer relações entre os conceitos de um vocabulário e os de outro”. Seu produto revela 

as relações entre um conceito em um vocabulário e um ou mais conceitos em outro. Isso é o 

que objetivamos nesta investigação, ou seja, identificar os conceitos/termos (tipos de 

entidades) que apresentam equivalência de significado nos modelos conceituais CIDOC 

CRM, IFLA LRM e RiC-CM e, assim, classificar os mapeamentos encontrados. 

A ISO 25964-2 define os seguintes tipos de mapeamentos, com suas abreviaturas: 

“EQ” (Equivalence) – “Equivalência, o termo que acompanha a tag36
 é o termo preferido no 

vocabulário alvo, pois é mais próximo em sentido do termo preferido que precede a tag, 

                                                           
36

 A tradução para o português do termo tag pode ser tanto rótulo quanto etiqueta. Também é comum utilizar o 

termo no original inglês, conforme adotado neste estudo.  
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presente no vocabulário fonte” (Ibid., 2013, p. 17); “BM” (Broader Mapping) – “Mapeamento 

mais amplo, o termo que precede a tag representa um conceito que contém um sentido mais 

amplo” (Ibid., 2013, p. 17) e “NM” (Narrower Mapping) – “Mapeamento específico, o termo 

que acompanha a tag se refere ao conceito com um significado mais específico” (Ibid., 2013, 

p. 17).  

Entretanto, se um conceito mais amplo pertencente ao vocabulário fonte for mapeado 

com um conceito mais específico de outro vocabulário, a abreviatura para o tipo de 

mapeamento será “BMG” (Broader Mapping Generic) e, se ocorrer o inverso, será “NMG” 

(Narrower Mapping Generic) (Ibid., 2013, p. 29). Conforme mostra o quadro 1 abaixo. 

Quadro 1 – Exemplos de mapeamentos norma ISO 25964-2: 2013. 

Exemplo de declaração de mapeamento Exemplo recíproco 

carro EQ automóvel automóvel EQ carro 

roedores BMG ratos ratos NMG roedores 
            Fonte: ISO 25964-2: 2013. 

 

Outra questão importante que a norma ISO 25964-2 (2013, p. 32) menciona é que em 

propostas de mapeamentos de sistemas de organização do conhecimento, como modelos 

conceituais; a intervenção de um mediador humano é imprescindível para verificar a 

adequação do tipo de mapeamento caso a caso. Podem ocorrer “[...] casos em que não exista 

um equivalente exato, o indexador faz uma escolha entre quaisquer mapeamentos inexatos 

e/ou hierárquicos, selecionando aquele que melhor se adequa ao documento em questão”.  

Assim, “[...] a mediação humana deve ser usada sempre que possível para alcançar um alto 

desempenho de recuperação e evitar falsas inferências de equivalências inexatas” (Ibid., 2013, 

p. 32).  

Em vista do exposto, neste estudo será dada atenção especial às orientações da norma 

ISO 25964-2: 2013 quanto à intervenção de um mediador humano no processo de 

classificação de mapeamentos hierárquicos. Atuaremos como mediadores nesse processo 

intelectual ao identificar, classificar e validar os possíveis tipos de mapeamentos existentes 

entre os conceitos/termos (tipos de entidades) dos modelos CIDOC CRM, IFLA LRM e RiC-

CM e, quando se fizer necessário, especialistas poderão ser consultados a fim de auxiliarem 

em sua validação.  

Quanto às definições formuladas para os conceitos/termos (tipos de entidades) 

pertencentes aos vocabulários de cada modelo conceitual serão analisadas segundo o princípio 

estabelecido por Dahlberg (1981) na Teoria do Conceito – mesmo referente (objeto). Isso nos 
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permitiu constatar a existência de equivalência de significado entre os tipos de entidades 

(conceitos/termos) estudados.  

Também utilizaremos as classificações propostas por Dahlberg (1981) quanto ao tipo 

de definições – definição nominal, definição ostensiva e definição conceitual (ou real); tipos 

de definições de acordo com a estrutura – definição genérica, definição partitiva e definição 

funcional; regras relativas à forma das definições – simplicidade, clareza, nível, justaposição 

de definições; e regras relativas ao conteúdo das definições – correspondência ao referente, 

completude da definição, adequação da extensão de uma definição, inclinação nas definições, 

mistura de conceitos, circularidade da definição, conforme delineadas na seção 4.4 desta tese. 

Esclarecemos que isso não será feito de forma minuciosa, apenas iremos apontar o tipo de 

classificação sem detalhá-la, já que isso não é o propósito real desta pesquisa. 

Também coletamos outras definições na literatura para os conceitos/termos (tipos de 

entidades) selecionados com a finalidade de fundamentar nossa análise. Observamos se essas 

definições obedeciam ao princípio estabelecido por Dahlberg (1981), mesmo referente 

(objeto). Foram utilizados como fonte de referência o vocabulário do formato de descrição de 

dados bibliográfico Bibframe, o glossário da norma Resource Description and Access (RDA), 

o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, a DOLCE Ontology, as normas ISO 

25964/1-2 e publicações de autores, como Camargo-Moro (1986), Dahlberg (1981), Gomes 

(1990), Pearce-Moses (2005) e Vickery (1986) entre outros. Com base nas definições 

coletadas e na afirmação da norma ISO 25964-2: 2013 quanto à intervenção de um mediador 

humano, faremos o julgamente do grau de equivalência semântica de dois conceitos, onde um 

pertence ao vocabulário fonte CRM Core e o outro a cada um dos modelos conceituais 

estudados, IFLA LRM e RiC-CM. Assim, será confrontado o conceito do vocabulário fonte 

CRM Core com o conceito do modelo IFLA LRM e, em seguida, o mesmo conceito do 

vocabulário fonte será confrontado com o conceito do modelo RiC-CM. 

Oito quadros foram elaborados a partir da análise dos documentos oficiais da IFLA, 

ICOM e ICA onde organizamos resultados preliminares do estudo. Nele, de acordo com o 

conjunto de tipos de entidades de nível superior do CRM Core, foram identificadas as 

correspondentes nos modelos conceituais IFLA LRM e RiC-CM. Assim, foram elaborados 

oito quadros segundo o número de entidades CRM Core. Cada quadro foi organizado com 

colunas e linhas, e em cada uma delas foram dispostos os conteúdos de acordo com o título 

que as identifica. Foram organizadas cinco colunas; a primeira, a terceira e a quinta 

apresentam, respectivamente, os tipos de entidades identificados e que mantêm 
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correspondência nos modelos CRM Core, IFLA LRM e RiC-CM, como também, se apresenta 

o identificador e a definição de cada tipo de entidade, portanto, foram nomeadas, como CRM 

Core (ID e Definição), IFLA LRM (ID e Definição) e RiC-CM (ID e 

Definição). A segunda e quarta colunas receberam a nomenclatura Mapeamento 

CRM/IFLA LRM e Mapeamento CRM/RiC-CM, porque nelas se apresenta a abreviatura 

correspondente ao tipo de mapeamento estabelecido pela norma ISO 25964-2: 2013. 

A linha denominada Definições do termo em outras fontes organiza 

em sequência as definições coletadas na literatura a fim de servirem como fonte de referência 

e como instrumento de apoio no processo de análise. Por fim, a linha intitulada 

Observações foi reservada para apresentarmos qualquer observação referente ao 

mapeamento não prevista nos outros campos. A seguir, apresentamos o modelo proposto para 

o quadro que servirá de instrumento para análise dos tipos de mapeamentos. 

Quadro 2 – Quadro construído para alocar informações 
CRM Core      

(ID e Definição) 

 

Mapeamento 

CRM/IFLA LRM 

 

IFLA LRM   

(ID e Definição) 

 

Mapeamento  

CRM/RiC-CM 

 

RiC-CM   

(ID e Definição) 

 
 CRM E- 

 

 

LRM E- 

 

RiC E- 

Definições do termo/conceito em outras fontes:  

Bibframe     

 

Resource Description and Access (RDA) 

 

DOLCE Ontology 

  

Observações: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O quadro 2 foi utilizado como um instrumento auxiliar no processo de análise, com 

vistas a facilitar e favorecer o alcance dos resultados. Formulado esse instrumento, a segunda 

fase da pesquisa foi a leitura atenta das definições de cada tipo de entidade do vocabulário 

fonte CRM Core, a fim de confrontá-lo com os tipos de entidades dos modelos conceituais 

IFLA LRM e RiC-CM. Identificadas as entidades equivalentes em significado em cada um 

dos modelos conceituais, foram preenchidos os respectivos campos com o nome, identificador 

da entidade e definição. Observe-se que foi seguida a ordem estabelecida nos quadros para o 

preenchimento das informações em cada um dos campos.  

Em seguida, foi realizada a coleta de definições na literatura; preocupamo-nos, no 

momento da seleção dessa literatura, em observar se as definições identificadas para 
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determinado conceito/termo tinham o mesmo referente, algo importante no contexto deste 

estudo. Selecionadas, as definições na literatura foram incorporadas ao quadro de modo a 

ocuparem uma linha.  

Com a descoberta das entidades equivalentes em significado nos vocabulários dos três 

modelos conceituais, os últimos passos para finalizar o estudo foram incorporar ao quadro o 

tipo de mapeamento estabelecido pela ISO 25964-2: 2013, cuja origem foi o vocabulário 

fonte CRM Core e, por fim, acrescentar observações pertinentes, caso houvesse.  

A classificação por tipo de mapeamento, conforme mencionamos anteriormente, teve 

como base a análise das definições de acordo com a Teoria do Conceito de Dahlberg (1981), 

onde se buscou constatar a presença do mesmo referente para o conceito. Isso foi realizado 

observando-se a ideia implícita nas definições, ou seja, a intensão do conceito no vocabulário 

fonte CRM e confrontado-a com os conceitos dos vocabulários dos modelos IFLA LRM e o 

RiC-CM. A partir daí, classificamos os mapeamentos existentes segundo a tipologia 

estabelecida pela ISO 25964-2. Após essa identificação, foram incorporadas ao quadro as 

respectivas abreviaturas para representar o tipo de mapeamento encontrado.  

Por fim, ao campo observações foram incluídas, quando necessário, considerações 

pertinentes aos mapeamentos. A tabulação desses dados proporcionou que chegássemos aos 

resultados descritos na seção 6 deste estudo.  
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4 MARCO TEÓRICO 

 Apresenta os fundamentos teóricos desta pesquisa de tese, os quais foram organizados 

de acordo com os seguintes temas/subseções: modelos conceituais, compatibilidade de 

vocabulários, interoperabilidade, Teoria do conceito de Dahlberg, alinhamento semântico e 

linked data. 

 

4.1 Modelos conceituais  

Precisamos entender que “[...] um modelo permite interpretar um conjunto de 

fenômenos por meio de uma estrutura da qual mostra os principais elementos e as relações 

existentes entre eles”. Assim, “suas funções são [...] heurística (explicar), organizacional 

(ordenar), e preditiva (formular hipóteses)”. Mas, se considerarmos que um “[...] modelo é 

apenas uma forma de descrever a realidade independentemente desta mesma realidade, é bem 

possível que vários modelos possam lidar com um mesmo conjunto de fenômenos” 

(MCQUAIL; WINDAHL 1986
37

 apud LE COADIC, 2004, p. 71). 

 Birou (1982, p. 259
38

 apud SILVA, 2006, p. 155) corrobora ao mencionar que “[...] 

qualquer modelo, seja físico ou conceitual, é a formalização matemática de um fenômeno 

real. É também uma antecipação racional que tem em vista a produção de um efeito no 

futuro”. Modelos são representações simplificadas da realidade. Isso porque são formas de 

representar determinado fenômeno ou objeto em um dado domínio do conhecimento de forma 

a se obter conclusões preliminares que podem ser ou não refutadas pela experiência. Ou seja, 

são instrumentos utilizados para raciocinar a fim de construir representações operacionais. 

 Por isso, nos últimos anos, instituições de patrimônio cultural e memória têm investido 

no desenvolvimento de modelos conceituais como tecnologias compatíveis que garantam 

soluções para problemas relacionados à interoperabilidade
39

, visando à integração de acervos 

biblioteconômicos, museológicos e arquivísticos (MARCONDES, 2015). 

 Guarino (1997
40

 apud MARCONDES, 2015, p. 7) define modelos conceituais como 

“[...] representações formais de um domínio em termos das classes de entidades e suas 

relações aí existentes. Quando se trata da interoperabilidade entre dois sistemas, um modelo 

                                                           
37

  MCQUAIL, D.; WINDAHL, S. Communication models for the study of mass communications. London: 

Longman, 1986. 
38

 BIROU, Alan. Dicionário das ciências sociais. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1982. 
39

 Interoperabilidade, neste trabalho, está sendo entendida como uma infraestrutura tecnológica que possibilita a 

comunicação integrada entre sistemas diferentes, de modo a manter a integridade do objeto ou recurso digital 

disponível para acesso. 
40

 GUARINO, Nicola. Some organizing principles for a unified top-level ontology. In: AAAI Spring Symposium 

on Ontological Engineering. 1997. p. 57-63. Disponível em: 

http://www.aaai.org/Papers/Symposia/Spring/1997/SS-97-06/SS97-06-008.pdf. Acesso em: 19 jun. 2017. 

http://www.aaai.org/Papers/Symposia/Spring/1997/SS-97-06/SS97-06-008.pdf
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conceitual ajuda a estabelecer correspondências e diferenças ontológicas” entre as entidades 

representadas nos dois sistemas, de modo a garantir a integridade e compatibilidade entre 

ambos. Por isso, Breitman (2010, p. 7) afirma que “[...] ontologias são modelos conceituais 

que capturam e explicitam o vocabulário utilizado nas aplicações semânticas. Servem como 

base para garantir uma comunicação livre de ambiguidades”. Breitman (Ibid., 2010) ainda 

destaca que devido a isso “[...] as ontologias serão a língua franca da Web Semântica”
41

.  Isso 

explica porque crescem os estudos associados a modelos conceituais.  

 Entendemos que modelos conceituais representam formal e simplificadamente a 

realidade de um dado domínio do conhecimento, funcionando como instrumentos para 

raciocinar sobre ela de modo a promover representações operacionais. Sua estrutura 

conceitual, lógica, relacional, bem como seu vocabulário, possibilitam identificar 

correspondências semânticas entre entidades e relações, e assim tornam possível o 

alinhamento semântico com modelos de domínios do conhecimento similares, como o de 

patrimônio cultural e memória. 

 Marcondes (2015, p. 8) afirma que “[...] a promessa dos modelos conceituais é facilitar 

a interoperabilidade entre acervos de diferentes instituições de memória e cultura”. Isso 

parece ter sido entendido desde a década de 1990 por instituições como a IFLA (1998) e o 

ICOM (1999), que desenvolveram seus modelos conceituais já com vistas à integração de 

acervos na Web. Em 2000 foi iniciado um estudo para harmonizar esses modelos. Embora 

essa iniciativa seja importante, isso não significa alinhamento semântico. 

 Na década de 1970, as indústrias de computadores realizaram os primeiros estudos 

para a criação de metodologias para tratamento dos problemas associados à interação homem-

máquina. Essas metodologias surgiram em consequência do aumento do custo no 

desenvolvimento de sistemas informáticos que tinham como causa as constantes falhas de 

seus desenvolvedores, os quais não conseguiam entender claramente as necessidades dos 

usuários em relação ao sistema a ser desenvolvido. Isso fez com que se percebesse a urgência 

de se criar uma metodologia que servisse como ferramenta de comunicação entre os 

desenvolvedores de sistemas e os usuários.  

Os pioneiros estudos foram de Larry L. Constantine e Edward Yourdon (1975), Tom 

DeMarco (1979) e outros, que se tornaram responsáveis pelo desenvolvimento de 

metodologias conhecidas, como Análise Estruturada ou Engenharia de Sistemas. Assim, o 

processo de elaboração de um sistema passou a apresentar as seguintes fases: levantamento, 

                                                           
41

 Ver BERNERS-LEE, Tim; HENDLER, James; LASSILA, Ora. The semantic web: a new form of web content 

that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities. Scientific American.com, 2001. 
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análise, projeto, implementação, geração do teste de aceitação, controle de qualidade, 

descrição de procedimentos, conversão de banco de dados e instalação (YOURDON, 1992). 

Ressalta-se que, nas fases de levantamento e análise a perspectiva do usuário é tomada como 

um fator importante à definição dos requisitos do sistema e, portanto, contribui para o 

desenvolvimento de um sistema informático preciso. Uma concepção teórica imprescindível à 

Ciência da Computação.  

Por essa época, a difusão do formato MARC, o primeiro a possibilitar o intercâmbio 

de dados em meio magnético e a catalogação cooperativa (MARCONDES; SAYÃO, 1991), 

tornou possível o uso de computadores em bibliotecas e a representação do conhecimento por 

meio de catálogos online, segundo a estrutura MARC, para registros bibliográficos.  

O MARC Pilot Project iniciou em 1965 e foi concluído em 1968. Em 1971, a estrutura 

MARC foi adotada como padrão pelo American National Standard Institute, sob o código 

ANSI Z39.2-1971 e reconhecido como padrão internacional pela ISO, código ISO 2709. 

Posteriormente, esse padrão foi incorporado ao modelo UNISIST. 

No período de 1967 a 1971, a United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) e o International Council Scientific Unions (ICSU) desenvolveram 

um programa intergovernamental para cooperação no campo da informação científica e 

tecnológica, denominado United Nations International Systems for Information in Science 

and Technology (UNISIST). No ano de 1971, foi publicado o UNISIST Study Report on the 

feasibility of a World Science Information que propôs o modelo UNISIST para disseminação 

da informação científica mundial. O modelo UNISIST é mostrado na figura 2. 

Este estudo representou um esforço para resolver os problemas advindos com a 

denominada “explosão da informação” em escala mundial (UNESCO, 1971).  

Em 1974 foi publicada a primeira edição do Reference Manual for Machine-Readable 

Bibliographic Descriptions do General Information Programme and UNISIST, conhecida 

como Manual de Referência do UNISIST. Segundo Garrido Arilla (1999, p. 145), o objetivo 

principal do UNISIST era “[...] servir como formato normalizado de comunicação para o 

intercâmbio de informação bibliográfica legível por máquina entre bases de dados 

bibliográficas”. Para isso, foi adotada a norma americana Z39.2-1971, que é equivalente a 

ISO 2709 (Ibid., 1999). O UNISIST teve a segunda edição revista publicada em 1981 e uma 

terceira edição no ano de 1986. Foi também traduzido para os idiomas francês e espanhol. 

Para Ortega (2009, p. 75), o modelo “[...] UNISIST para descrições bibliográficas 

legíveis por máquina”, pode ser considerado um “[...] modelo conceitual para registro 
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bibliográfico” (Ibid., 2009, p. 75). Sondergaard, Andersen e Hjorland (2003) também 

reconhecem que o “[...] UNISIST propôs um modelo para comunicação científica e técnica, 

em 1971”. A figura 1 mostra o modelo UNISIST e o fluxo de informação científica e técnica. 

Figura 2 – O fluxo de informação científica e técnica: modelo UNISIST. 

 
           Fonte: Unisist (1971, p. 26). 

 

 Os princípios do UNISIST eram diferentes daqueles do formato MARC, pois “[...] não 

possuíam elementos precisos para catalogação, mas regras para descrição bibliográfica”. 

Assim, permitiam que a informação fosse modelada, isto é, os catalogadores poderiam criar 

pontos de acesso para qualquer tipo de informação e desenvolver “[...] outros aspectos, como 

os tipos de material e o nível analítico dos documentos” (ORTEGA, 2002, p. 77). O modelo 

UNISIST serviu de base para a criação dos seguintes formatos: International Nuclear 
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Information System (INIS)
42

, em 1970; International Information System for the Agricultural 

Science and Technology (AGRIS)
43

, em 1972; Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL)
44

, 1984;  Literatura Latina-Americana em Ciência da Saúde (LILACS)
45

 , 

entre outros (ORTEGA, 2009).   

 Em 1978, o UNESCO General Information Programmer promoveu o International 

Symposium on Bibliography Exchange Formats, em Taormíne (Itália). Organizado pelo 

UNISIST International Centre for Bibliographic Description em cooperação com o ICSU 

Abstracting Board (ICSU-AB), a IFLA e a ISO, as discussões do simpósio foram “[...] 

orientadas a estabelecer a máxima compatibilidade entre os formatos bibliográficos para 

intercâmbio” (ROBREDO, 1986, p. 115). Como resultado do simpósio foi constituído o 

Grupo ad hoc do UNISIST para o estabelecimento do Common Communication Format 

(CCF) (Ibid., 1986). Publicado em 1984, o CCF serviu de “[...] formato ‘ponte’ entre os 

formatos da família MARC e os baseados no Manual de Referência do UNISIST: uma 

instituição utiliza-se de um formato próprio e para intercâmbio, converte seus dados para o 

CCF” (MARCONDES; SAYÃO, 1991, p. 249). A segunda edição do CCF foi publicada em 

1988.  

Outra importante contribuição foi a publicação do artigo The Entity-Relationship 

Model: toward a unified view of data pelo cientista da computação Peter Chen, em 1976
46

. 

Nesse artigo, Chen (1976) propôs um modelo de dados intitulado entidade-relacionamento (E-

R), o qual, desde então, tem sido utilizado como principal metodologia para o 

desenvolvimento de modelos conceituais, como o FRBR da IFLA (1998). Também se faz 

relevante mencionar que tal artigo se tornou um marco no campo da Engenharia de Software e 

deu origem a um novo campo de pesquisa e prática: a modelagem conceitual.  

Posteriormente, Mylopoulos (1992, p. 3) observou que “[...] a modelagem conceitual 

tem uma vantagem sobre a linguagem natural ou as notações diagramáticas na medida em que 

                                                           
42

 International Nuclear Information System (INIS). Disponível em: 

https://www.iaea.org/resources/databases/inis. Acesso em: 15 abr. 2018. 
43

 International Information System for the Agricultural Science and Technology (AGRIS). Disponível em: 

http://agris.fao.org/agris-search/index.do. Acesso em: 15 abr. 2018. 
44

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponível em:  https://www.cepal.org/es. 

Acesso em: 15 abr. 2018. 
45

 Literatura Latina-Americana em Ciência da Saúde (LILACS). Disponível em:  http://lilacs.bvsalud.org/. 

Acesso em: 15 abr. 2018. 
46

 O livro Great papers in Computer Science de Phillip Laplante (1996) observa que em um levantamento 

realizado com mil professores da área de Ciência da Computação sobre os artigos mais influentes da área,  The 

Entity-Relationship Model: toward a unified view of data foi apontado como um dos 38 mais influentes. 

Informações na página pessoal de Peter Chen. Disponível em:  http://www.csc.lsu.edu/~chen/. 

https://www.iaea.org/resources/databases/inis
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
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se baseia em uma notação formal que permite ‘capturar a semântica’ da aplicação”. Ou seja, 

formaliza e agrega significado.  

O modelo E-R, na verdade um metamodelo, através do qual modelos conceituais 

específicos podem ser desenvolvidos, “[...] adota a visão natural de que o mundo real é 

composto de entidades e relacionamentos. Ele incorpora algumas das importantes 

informações semânticas sobre o mundo real” (CHEN, 1976, p. 9, grifo nosso) de modo a 

permitir que os dados sejam organizados com consistência e claro significado.  

Para Chen (1976, p. 10), “[...] entidade é uma ‘coisa’ que pode ser distintamente 

identificada”. As entidades podem ser classificadas em diferentes tipos, como “[...] uma 

determinada pessoa, empresa ou evento”. Já “[...] um relacionamento é uma associação entre 

entidades. Por exemplo, ‘pai e filho’ é uma relação entre duas entidades ‘pessoa’.” Podemos 

ter a mesma associação entre duas entidades ‘pessoa’ no tipo de relacionamento ‘casamento’, 

onde há o relacionamento entre duas entidades, ‘marido’ e ‘mulher’.  

Chen (1976, p. 12) afirma que “[...] as informações sobre uma entidade ou um 

relacionamento são obtidas por meio da observação ou da mediação sendo expressas por um 

conjunto de pares valor-atributo”. Por exemplo, ‘vermelho’, ‘Peter’ e ‘Johnson’ são valores. 

Estes podem ser classificados em diferentes conjuntos de valores, tais como: ‘cor’, ‘nome’ e 

‘sobrenome’. Há um predicado associado a cada conjunto de valores para definir se um valor 

lhe pertence. Ou seja, esse predicado é a característica que individualiza o valor, tornando-o 

um atributo. Assim, “[...] um atributo pode ser formalmente definido como uma função que 

mapeia um conjunto de entidades ou um conjunto de relações no conjunto de valores [...]”. 

Este “[...] conceito de atributo de relacionamento é importante para se entender a semântica 

dos dados e para determinar as dependências funcionais entre eles” (Ibid., 1976, p. 12). Vários 

atributos podem ser utilizados para identificar as entidades.  

Chen (1976, p. 18) desenvolveu o Diagrama Entidade-Relacionamento, no qual “[...] 

cada conjunto de entidades é representado por uma caixa retangular e cada conjunto de 

relacionamento por uma caixa em forma de diamante” (Ibid., 1976, p. 19).  Abaixo a figura 3 

mostra linhas situadas entre as caixas retangulares e a em forma de diamante, que apresentam 

a cardinalidade do relacionamento representado pelos mapeamentos: M (m: n = muitos-para-

muitos) e N (1: n = um-para-muitos), que ligam as caixas que representam o relacionamento 

existente entre o conjunto de relações PROJECT-WORKER e o conjunto de entidades 

EMPLOYEE e PROJECT.  
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Figura 3 – Diagrama Entidade-Relacionamento 

 
      Fonte: Chen (1976, p. 19). 

 

 

A figura 4 ilustra um diagrama mais completo, composto por vários conjuntos de 

entidades e relacionamentos que representam uma empresa de manufatura e suas funções. No 

diagrama é observada, no conjunto de entidades definido como DEPENDENT, uma caixa 

retangular especial que indica um relacionamento denominado existência-dependente que 

ocorre entre o conjunto de entidades EMPLOYEE e o conjunto de entidades DEPENDENT, o 

que indica uma relação que pode ser encerrada – caso a entidade EMPLOYEE deixe de 

existir, o mesmo acontece com a entidade DEPENDENT, pois uma entidade depende da outra 

para existir. Note-se, também, a representação da cardinalidade dos relacionamentos por meio 

dos mapeamentos: 1: n; m: n e 1: 1. O conjunto de relacionamentos DEPARTMENT-

EMPLOYEE apresenta o mapeamento 1: n (um-para-muitos), ou seja, um departamento pode 

ter n empregados e cada empregado trabalha apenas para 1 departamento. Já o conjunto de 

relacionamento PROJECT-WORKER é designado por um mapeamento m: n (muitos-para-

muitos), isto é, cada projeto pode ter zero, um ou mais empregados designados para ele e cada 

empregado pode participar de zero, um ou mais projetos. O mapeamento 1: 1 (um-para-um) 

não aparece, mas ocorre quando uma entidade está associada a apenas outra entidade, como 

num conjunto de relacionamento “casamento” (Ibid., 1976). 
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Figura 4 – Diagrama E-R para análise de informações em uma empresa de manufatura 

 
       Fonte: Chen (1976, p. 19).  

 

 Chen (1976) estabeleceu alguns passos para a modelagem de dados com base no 

modelo E-R: identificar o conjunto de entidades e de relacionamentos de interesse; identificar 

informações semânticas num conjunto de relacionamentos; definir um conjunto de valores e 

atributos; organizar os dados em entidades/relacionamentos e decidir as relações primárias 

chave, definindo-se os requisitos funcionais para modelos conceituais. Chen (1976, p. 22) 

afirmou que “[...] com conceitos explícitos de entidade e relacionamento [...]”, o modelo E-R 

“[...] será útil para entender e especificar restrições a fim de manter a integridade [e a 

consistência] dos dados [...]” e que “[...] no modelo de entidade-relação, a semântica dos 

dados é muito mais aparente” (Ibid., 1976, p. 27).  

 Como modelos conceituais são artefatos construídos com o objetivo de representar 

uma determinada porção da realidade, eles obedecem a um consenso (ou modelo de 

referência) de uma conceituação compartilhada por determinada comunidade (PADILHA, 

BAIÃO, REVOREDO, 2012). Portanto, se domínios recíprocos, como patrimônio cultural e 

memória, alinharem semanticamente vocabulários de modelos conceituais, estes poderão ser 

importantes estratégias para publicar acervos usando as tecnologias Linked Data que 

conectam simultâneamente vocabulários, agregando interoperabilidade a Web. 
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4.2 Compatibilidade de vocabulários 

 Nesta pesquisa, não temos a pretensão de discorrer exaustivamente sobre 

compatibilidade de vocabulários, uma vez que estudos mais detalhados, como Campos 

(2011), já o fizeram. Pretende-se apenas apresentar as relações e possíveis contribuições do 

tema para o presente trabalho. 

  Em nosso estudo, entendemos alinhamento semântico como a “[...] determinação e 

coleta de relações entre conceitos com o mesmo significado ou significado semelhante” 

(FENGEL, 2012), e nos propussemos a analisar os vocabulários dos modelos conceituais 

bibliográfico, museológico e arquivístico a fim de identificar os tipos de entidades 

(conceitos/termos e suas definições) que apresentam equivalência de significado. Isso nos 

proporcionará estabelecer pontos de contato entre esses vocabulários, integrando-os, o que 

pode ser considerado como uma estratégia para o processo de compatibilização de 

vocabulários, conforme estabelece o UNISIST. 

 Em 1971, o UNISIST Report definiu compatibilidade como “[...] uma qualidade de 

sistemas cujos produtos podem ser usados de forma intercambiável, não obstante as 

diferenças de notação, estrutura, suportes físicos etc., sem nenhuma maquinaria especial de 

'conversão'”. Ainda, segundo o relatório, ‘conversão’ seria “[...] o processo de transformar 

registros de informação, no que diz respeito à transcrição, estrutura de dados etc., de modo a 

torná-los intercambiáveis entre dois ou mais serviços ou sistemas usando diferentes 

convenções e mídias” (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND 

CULTURAL ORGANIZATION, p. 147). Isso porque o relatório UNISIST foi um estudo que 

comprovou a necessidade da compatibilização de sistemas que utilizam linguagens diferentes 

por meio da criação de instrumentos para a troca e conversão de informação.    

 Posteriormente, Ingetraut Dahlberg, no artigo intitulado Conceptual compatibility of 

ordering systems, publicado em 1983, definiu compatibilidade como “[...] a qualidade de um 

sistema ordenado que permite que seus elementos possam ser usados juntos ou 

intercambiados com elementos de outro sistema ordenado” (DAHLBERG, 1983, p. 5). Para a 

autora, um sistema ordenado seria “[...] qualquer instrumento usado na organização, descrição 

(indexação) e recuperação do conhecimento, composto por expressões verbais ou notacionais 

para conceitos e suas relações, dispostos de forma ordenada” (Ibid., 1983, p. 5). Entendemos 

que isso se aplica, também, aos modelos conceituais, enquanto vocabulários.  

  Campos (2011) observou em sua tese que compatibilidade de vocabulários pode ser 

definida de forma qualitativa, com base na definição proposta por Dahlberg (1983) (podemos 
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incluir também a do UNISIST), e quantitativa, fundamentada em Lancaster e Smith (1983), 

que afirmam ser “[...] através de uma medida que afere o nível de comunicação ou troca de 

dados entre dois sistemas” (LANCASTER; SMITH, 1983 apud CAMPOS, 2011, p. 55). 

Logo, compatibilidade, neste caso, tem como base um padrão para o cálculo do número de 

vezes que um sistema se comunica com outros ou que ambos trocam dados.   

Campos (2011) destaca ainda que Dahlberg (1983) “[...] apesar de definir 

compatibilidade de forma qualitativa, também, como Glushkov e colegas (1978), propõe uma 

medida de compatibilidade baseada no número de termos correspondentes” (Ibid., 2011, p. 

56). Assim, admitiu que “[...] estabelecer a compatibilidade entre linguagens é ‘uma tarefa 

analítica difícil, demorada, e que envolve um conhecimento muito bom das linguagens e da 

área de conhecimento’ envolvida” na investigação (Ibid., 2011, p. 56). 

Essa observação de Dahlberg deixou claro, que no processo de compatibilização de 

vocabulários, pressupõe-se que o profissional tenha um profundo domínio de questões 

relacionadas à terminologia da área de conhecimento, dos sistemas e das linguagens de 

indexação neles inseridas. Também se faz necessária a atualização dos profissionais, que deve 

ser motivada pela constante incorporação e/ou adoção de conceitos/termos às áreas do 

conhecimento.  Pode-se ainda buscar o auxílio de especialistas da área em questão para exame 

da terminologia a ser adotada a fim de validar o trabalho desenvolvido, o que garante precisão 

no processo.  

Portanto, quer seja expressa de forma qualitativa ou quantitativa, a noção de 

compatibilidade entre vocabulários deve primar pela possibilidade de recuperar informação 

que pode coexistir ou ser conectada de forma coerente entre sistemas que utilizam esses 

vocabulários, de maneira que permita o intecâmbio de informações entre si (Ibid., 2011). 

Assim, servindo de auxílio a profissionais e usuários para sanar os seus problemas 

informacionais e possibilitando a melhoria das questões atuais relacionadas à Web.   

Por fim, com base nas considerações de Campos (2011), entendemos compatibilidade 

como a qualidade de um vocabulário de se articular com outro de temática afim, por meio de 

relações de equivalência entre seus termos/conceitos e, assim, também por estabelecer 

relações de semelhança, sejam para complementá-lo em seu escopo e/ou para estabelecer 

relações de natureza ôntica
47

. 

A seguir, apresentamos alguns aspectos históricos acerca da compatibilidade de 

vocabulários. 
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 Relações espaço-temporais entre objetos (GOMES; CAMPOS; GUIMARÃES, 2010 apud CAMPOS, 2011). 
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No artigo Towards establishment of compatibility between indexing languages (1981), 

Dahlberg revelou que a temática da compatibilidade entre linguagens de indexação para o 

compartilhamento e a troca de informação entre diferentes sistemas já havia sido discutida 

desde a década de 1960 por Hammond e Rosenborg (1962) e Newman (1965), e a revisão de 

literatura de Henderson et al. (1966) já fazia menção a seus problemas.  

Por essa época, J. C. Gardin e seu Groupe d’Etude in Marseilles, de 1967 a 1968, 

desenvolveram a ideia de um ‘léxico intermediário’ que, segundo Campos (2011, p. 68, grifo 

do autor), pode ser considerado “[...] um vocabulário central que atua como um mediador de 

mapeamentos entre n vocabulários com os quais queremos estabelecer compatibilidade”. 

Coates (1970) e Horsnell (1974) também desenvolveram estudos sobre essa abordagem. 

Mas o tema da compatibilidade de linguagens recebeu nova atenção com a publicação 

do UNISIST Report pela United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), em 1971. Esse relatório recomendou “[...] a criação de instrumentos de troca, 

conversibilidade e compatibilidade para ampla categorização de assuntos e indexação 

profunda” (DAHLBERG, 1981, p. 86). Isso proporcionou o aparecimento de algumas 

investigações empíricas (WELLISCH, 1972; AGRAEV, KOBRIN, SUL’C, 1974; SMITH, 

1974; SVENONIUS, 1975; WERSIG, 1975), cujos enfoques foram dados à natureza das 

linguagens de indexação comparadas, à metodologia empregada para comparar linguagens de 

indexação e à estrutura dos elementos de linguagens de indexação mais adequada para 

intercambiabilidade (DAHLBERG, 1981).  

O relatório UNISIST, historicamente, foi um marco na difusão de estudos e métodos 

para a compatibilização de vocabulários e tesauros. Foi a partir dele que essa temática passou 

a ser explorada em conferências internacionais e que surgiram estudos teóricos com 

perspectivas diversificadas, visando à recuperação integrada de informações (CAMPOS, 

2011).  

Neville (1970, 1972), no artigo Feasibility study of a scheme for reconciling thesauri 

covering a common subject, propôs uma técnica para reconciliar dois ou mais tesauros de uma 

mesma área do conhecimento, a qual consistiu na conversão das palavras-chave (keywords) 

de um sistema nas correspondentes de outro, as compatibilizando. Para isso, “[...] o método 

requeria o uso de um código de números para os conceitos representados por todas as 

palavras-chave” (NEVILLE, 1972, p. 620).  Esse código de números foi escrito ao lado das 

palavras-chave correspondentes de cada tesauro e, em seguida, criadas entradas adicionais do 

tipo ‘referências USE’, conforme cada caso.   
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Segundo Neville (1972), nenhuma palavra-chave existente precisaria ser alterada ou 

excluída dos tesauros, nem nova seria adicionada. As relações anteriormente existentes 

permaneceriam e, assim, os sistemas originais poderiam ser utilizados exatamente como antes 

da reconciliação.   

Seu método baseou-se no pressuposto de que “são os conceitos que são indexados”, 

sendo as palavras-chave (termo) etiquetas ou rótulos atribuídos a eles. Neville (1972, p. 621) 

afirmou que “[...] essa distinção entre palavras-chave e conceitos é essencial para a aplicação 

do método de reconciliação”. Por isso, o autor se baseou nos tipos de incompatibilidade que 

poderiam aparecer na reconciliação de tesauros e, assim, desenvolveu procedimentos que 

foram enumerados numa sequência de onze casos previsíveis, onde soluções são apresentadas. 

Embora seja uma abordagem de caráter teórico e dê ênfase ao papel dos conceitos, há 

ausência de maiores esclarecimentos acerca dos critérios para a escolha do vocabulário de 

origem no processo de reconciliação.    

Em 1974, Soergel, na obra Indexing language and thesauri, dedica o capítulo K ao 

problema da compatibilidade que, à época, estava relacionado à abundância de tesauros e à 

contínua criação de novos. Como solução, propôs o desenvolvimento de um Universal Source 

Thesaurus (UST) que armazenaria em computador os elementos de dados coletados de todos 

os tesauros existentes, bem como as indicações de relações existentes. Um UST seria uma 

fonte de informação sobre descritores (termos) e relações existentes entre os conceitos, 

contribuindo para a criação de novos sistemas com base nos conceitos existentes. Então, 

poderia fornecer um único mecanismo de compatibilidade para todos os sistemas derivados de 

um conjunto comum de elementos (DAHLBERG, 1981).  

Segundo Dahlberg (1981), uma conferência sobre Unified System of Information 

Retrieval Languages foi realizada, na cidade de Riga, na antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), em 1977. Nessa conferência, a maior parte das contribuições 

versou sobre os problemas de compatibilidade (VÈERASNIJ, BUNOVA, 1977; 

GILJAREVSKI, 1977; GLUŠKOV; SKOROCHODJKO, STOGNIJ, 1977; GRUZITIS, 

SOVER, MOROZOV, 1977; KONŠIN, 1977; KONŠIN, MOSKALENKO, 1977; 

KOSMAČEVA, MAKURINA, 1977; KOCETOVA, MURINSON, ŠENDEROV, 1977; 

ORLOV, 1977; PŠENIČNAJA, 1977; MARGULIS, VYCHODCEV, SUCHMAN, 1977; 

MARGULIS, VYCHODCEV, 1977; ČERNYI, 1977). Porém, a autora dá ênfase especial ao 

relatório do estado da arte dado por Šrejder (1977), o qual foi intitulado “Interaction of 

classification and subject languages”. 
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Em 1978, no 39th Edinburgh FID Congress Vilenskaya apresentou um trabalho que 

resumiu algumas pesquisas da conferência da URSS (1977), sobre a compatibilidade de 

diferentes linguagens de recuperação de informação dentro do sistema integrado de 

informação. Então, pôde mostrar “[...] como as linguagens de indexação podem ser  

construídas para complementar outras hierarquicamente em diferentes níveis de abstração e, 

assim, fornecer compatibilidade através de uma superestrutura comum” (Ibid., 1981, p. 86).   

No mesmo ano foi criado o Broad System of Ordering (BSO), um sistema de 

classificação a partir de uma lista padronizada de cabeçalhos de assuntos genéricos, que 

obedeceu a orientação do UNISIST. O sistema foi estruturado por disciplinas, cobrindo todas 

as áreas do conhecimento (CAMPOS, 2011). 

Ainda nesse período, Dahlberg (1978a, p. 142) publica a Teoria do Conceito, que 

tencionou “[...] servir como base para análises conceituais de todos os trabalhos 

terminológicos, subentende que todo conceito tem um referente
48

 sobre o qual podem ser 

feitas afirmações verificáveis” que determinarão as propriedades e relações do referente em 

questão. A seção 4.4 trata da Teoria do Conceito de Dahlberg. Em nosso caso, a equivalência 

semântica significa que dois conceitos têm o mesmo objeto como referente.  

Em 1980, no Prague Meeting of the Working Group 3 of the European Cooperation in 

Social Science Information and Documentation (ECSSID) Projet, no qual uma das atividades 

foi desenvolver um estudo sobre compatibilidade de linguagens de indexação e recuperação 

nas ciências sociais, o primeiro passo foi a busca de um mecanismo de correlação entre a 

Universal Decimal Classification (UDC), o BSO e o MISON Rubricator (sistema 

internacional de informação sobre ciências sociais dos países socialistas) (LITOUKHIN, 

1980; DAHLBERG, 1981). Segundo Dahlberg (1981, p. 87), essa tentativa baseou-se nos 

resultados de indexação em um campo limitado de estudo realizado pela Library of the URSS 

Academy of Sciences (atualmente, Library of the Russian Academy of Sciences), e em 

comparações entre linguagens de indexação, feitas na Polônia, Hungria e na própria URSS. 

Observou ainda que “[...] nenhuma diretriz especial foi usada na elaboração dessas 

comparações” (Ibid., 1981, p. 87).    

Nesse sentido, Campos (2011, p. 59) mencionou que, no estudo realizado por 

Dahlberg (1980) sobre a integração de tesauros das ciências sociais, “[...] o BSO não se 

mostrou eficiente para resolver questões importantes de compatibilidade tais como 

localização não ambígua de classes e utilização de princípios precisos para a formação dessas 
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 Um referente pode ser um conjunto de objetos, um simples objeto, uma atividade, um fato, um tópico etc. 
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classes”, o que se configurou como uma evidência de que “[...] uma estrutura classificatória 

baseada em disciplinas não era adequada para um mecanismo de intercomunicação”. Isso fez 

com que Dahlberg sugerisse que “[...] uma estrutura classificatória baseada em categorias 

seria mais adequada para acomodar mudanças e dar respaldo mais objetivo e preciso ao 

processo de classificação” (Ibid., 2011, p. 59).   

Na década de 1980, além do estudo desenvolvido por Dahlberg, que visou à integração 

de tesauros nas ciências sociais, outros autores também se mostraram preocupados com o 

tema e apresentaram contribuições (LITOUKHIN, 1980; SAGER, SOMERS, MCNAUGHT, 

1981, 1982a, 1982b).  

O interesse no esclarecimento da terminologia das ciências sociais remonta a 1952, 

quando, na 7th General Conference of UNESCO se aprovou a preparação de dicionários de 

ciências sociais unilíngues nos principais idiomas do mundo. O resultado baseado em estudos 

preliminares foi apresentado em 1954, numa reunião internacional de especialistas composta 

por cientistas sociais, linguistas e lexicógrafos. Isso levou à formação de grupos de trabalho 

nacionais na Bélgica, na França, na Grã-Bretanha, na Espanha e nos EUA, que elaboraram 

projetos-pilotos utilizando as línguas inglesa, francesa e espanhola (LITOUKHIN, 1980).  

Dez anos depois, em 1964, surgem os primeiros resultados, com a compilação do 

Dictionary of the Social Science no idioma inglês organizado por Julius Gould, da 

Universidade de Nottingham, e William L. Kolb, do Beloit College. Essa iniciativa contou 

com a colaboração de equipes inglesas e americanas de conselheiros e colaboradores.  

Na mesma época, um grupo de trabalho dirigido por R. Bastide e J. P. Trystram foi 

responsável pela organização do dicionário francês, denominado Dictionnaire des Sciences 

Sociales. Esse projeto contou com a assistência da UNESCO, da École Pratique des Hautes 

Etudes e do Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), mas a revisão pretendida 

nunca foi finalizada (Ibid., 1980). 

Em 1975, para o dicionário espanhol, o de língua inglesa foi tomado como modelo 

sendo denominado Diccionario de Ciencias Sociales. Foi publicado em dois volumes, sob a 

reponsabilidade do Prof. Salustiano del Campo, da Universidad de Madrid (Ibid., 1980). 

A UNESCO, modestamente, apoiou o desenvolvimento do Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) Macrothesaurus, por meio do International 

Committee for Social Sciences Information and Documentation (ICSSD).  

O OECD Macrothesaurus foi desenvolvido para fornecer uma lista de termos que 

poderiam ser usados para o processamento de informações relacionadas aos aspectos gerais 
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do desenvolvimento socioeconômico. Assim, se configurou a tentativa de ser “[...] compatível 

com tesauros setoriais que atendiam a agricultura, indústria, trabalho, educação, população, 

ciência, tecnologia, cultura, comunicação, saúde e meio ambiente” (SLY; OSWITCH; 

GENDRON, 1989, p. 1). Essa ferramenta objetivou formar um vocabulário comum para a 

indexação, processamento e recuperação de informações contidas em documentos emitidos 

por agências dentro e fora do sistema das Nações Unidas, visando promover e facilitar a troca 

mútua de dados (Ibid., 1989).  

A longa história dos Macrothesaurus iniciou-se com seu antepassado direto, a Aligned 

List of Descriptors, publicada em 1969. O OECD Macrothesaurus teve a primeira e a segunda 

edição publicadas, respectivamente, em 1972
49

 e 1978
50

, e uma terceira edição em 1985, já 

sob a reponsabilidade do Information Systems Unit (ISU) da United Nations Department of 

International Economic and Social Affairs. Atualmente, é possível consultar online a versão 

HTML do OECD Macrothesaurus nos idiomas inglês, francês e espanhol
51

. 

Ainda na década de 1980, Dahlberg, no artigo Conceptual Compatibility of Ordering 

Systems, propõe a construção de uma matriz de compatibilidade (1983). Nesse artigo, a autora 

destaca a importância do “[...] trabalho conceitual no reconhecimento e estabelecimento de 

compatibilidade entre todos os tipos de sistemas ordenados [...]” (Ibid., 1983, p. 5, grifo 

nosso). Menciona ainda que, para se estabelecer a matriz de compatibilidade, é necessária a 

análise dos conceitos e de suas definições para, então, se determinar os tipos de relações.  

Para Dahlberg, é “[...] o conhecimento de nossos conceitos que está envolvido ao lidar 

com os problemas de comparações e compatibilidade entre sistemas ordenados” (Ibid., 1983, 

p. 5). Por isso, a autora afirma que há três graus de compatibilidade conceitual entre 

elementos de um sistema ordenado: (i) coincidência conceitual – dois conceitos combinam 

suas características, são equivalentes; (ii) correspondência conceitual – dois conceitos 

combinam a maior parte de suas características, são similares; (iii) correlação conceitual – 

dois conceitos são correlacionados, onde o tipo de correlação pode ser indicado por símbolos 

matemáticos. 

Porém, para identificarmos o grau de compatibilidade entre conceitos de um sistema 

ordenado, é preciso fazer uso do registro de conceitos52
, uma espécie de formulário composto 
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 Macrothesaurus: a Basic List of Economic and Social Development Terms. Paris, OECD, 1972. (Also 

published in French, Spanish, German, Bahasa Indonesian, Portuguese and several other languages). 
50

 Macrothesaurus for Information Processing in the Field of Economic and Social Development. New ed. Paris, 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 1978. (Also published in French and Spanish) 
51

 OECD Macrothesaurus. HTML Version. Disponível em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/oecd-macroth/  
52

 O registro de conceitos é formado por uma série de campos necessários desenvolvidos por Dahlberg (1983, 

p.6), como: 00 código do conceito, 01 nome do conceito ou classe de conceitos, 02 notação, 03 definição com 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/oecd-macroth/
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por campos necessários e possíveis. Isso possibilitará o estabelecimento da compatibilidade 

conceitual entre sistemas ordenados.  

Para Dahlberg, “[...] se um sistema ordenado não foi desenvolvido com ajuda de um 

registro de conceitos, é necessário estabelecê-lo ao se comparar com outros” (Ibid., 1983, p. 

6).  O registro permitiria a análise comparativa da estrutura hierárquica em que se situa um 

termo, de sua definição e possíveis comentários, para concluir se os termos são ou não 

correspondentes ao conceito em questão. Essa comparação deve ser realizada por especialistas 

para que compatibilizações adequadas sejam feitas, segundo as relações conceituais presentes 

na Teoria do Conceito (CAMPOS, 2011, p. 74).  

Dahlberg (1983, p. 8) afirmou que “[...] tais comparações e esforços levarão a uma 

melhor compreensão de nossos conceitos e, posteriormente, ao uso mais adequado deles no 

processo descritivo de indexação”. Isso possibilitaria que “[...] o problema de analisar e 

comparar conceitos e suas definições nos diferentes sistemas para descrições ou classificações 

de nosso conhecimento e informação se torne mais valioso” (Ibid., 1983, p. 8). O que é de 

suma importância na atualidade e está intimamente relacionado à proposta de nosso estudo, 

que atenta para o valor dos vocabulários e a necessidade urgente de compatibilizá-los, 

conforme preconiza o W3C. 

Em meados dos anos 1980, com o aprimoramento das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), novas abordagens para estudos de integração de vocabulários entram em 

foco, e o uso do computador passou a ser a ferramenta chave na busca da compatibilização de 

linguagens e de vocabulários, visando o armazenamento em banco de dados. Ressalta-se que, 

nessa abordagem um novo vocabulário é criado como resultado da possível ampliação dos 

vocabulários originais. Isso nos levou a desconsiderar, nesta pesquisa, o uso dessas 

abordagens como recurso teórico-metodológico.  

Assim, podemos citar pesquisas que apresentam experiências de integração de 

vocabulários, como Niehoff e Mack (1984), com o ‘Sistema de Comutação de Vocabulários’, 

que buscou a integração de quinze vocabulários, agrupados em quatro temáticas não 

interconectadas. Além disso, houve também Rada e Martin (1987), com a ‘Ampliação de 

Escopo de Tesauros’, projeto que objetivou ampliar o escopo de tesauros da área biomédica.  

Posteriormente, houve Chen et al. (1997), com o ‘Espaço Conceitual’, uma proposta 

que visou a geração automática de tesauros, criando uma rede de termos e suas relações, 

                                                                                                                                                                                     
indicação de fonte, 04 próximo conceito mais amplo (relação genérica e partitiva), 05 conceito mais alto na 

hierarquia, 06 campo(s) de assunto de um conceito, 07 outros nomes de um conceito ou classe de conceitos 

(sinônimos), 08 fonte do conceito; código para o Sistema Ordenado, 09 comentários relativos aos conceitos 

correspondentes em outros sistemas de ordenação. Há ainda outros campos possíveis, aqui não mencionados. 
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sendo estas com pesos associados. No mesmo ano, Sintichakis e Constantopoulos (1997) 

propuseram um método para a ‘Junção de Tesauros Monolingues’ por meio de um banco de 

dados para armazená-los.   

Doerr e Fundulaki (1998a, 1998b), com o ‘Sistema de Apoio Terminológico de 

Coleções Digitais Distribuídas’, propõem uma infra-estrutura computacional necessária para 

apoiar o processo de compatibilização de vocabulários. Outra proposta interessante é 

apresentada por Byrne e McCracken (1999), o ‘Tesauro para Mediação de Informação’, que 

privilegiou um tesauro de equipamentos eletro-mecânicos, o qual foi denominado tesauro 

mdp, servindo de apoio linguistico a um software intermediário de informação. 

No Brasil, Batista (1986), na dissertação de Mestrado em Ciência da Informação 

intitulada “Compatibilidade e convertibilidade entre linguagens de indexação: um estudo de 

caso”, apresentada ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) / 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desenvolveu um estudo de compatibilidade e 

convertibilidade entre o Tesauro en Documentacion y Informacion (Colombia – 1980) e o 

Macrotesauros em Ciência da Informação (Brasil – 1982). Nesse estudo, dos métodos de 

compatibilização e conversão de linguagens baseados na integração de vocabulários, foi 

aplicada uma fusão dos métodos propostos por Dahlberg (1981, 1983) – matriz de 

compatibilidade conceitual – e Neville (1972) – método de reconciliação de tesauros.   

Observa-se que, nos sistemas de informação científica pioneiros, a questão da 

interoperabilidade era tratada por meio da tentativa de compatibilização dos instrumentos 

terminológicos (como linguagens de indexação e vocabulário controlado) de áreas científicas 

diferentes – como no UNISIST – ou, ainda com a finalidade de ampliar o escopo desses 

instrumentos quando empregado em domínios do conhecimento recíprocos, como demostrou 

Neville (1970, 1972) no método de reconciliação de tesauros, Dahlberg (1981, 1983) na 

matriz de compatibilidade conceitual e, posteriormente, outros pesquisadores.  

Vale ressaltar que tanto Neville (1970, 1972) quanto Dahlberg (1981, 1983), em suas 

propostas de integração de vocabulários, enfatizam o papel dos conceitos. Dahlberg, 

sobretudo,  menciona a importância da análise dos conceitos e de suas definições para, então, 

se determinar os tipos de relações. Isso vai ao encontro de nosso objetivo de pesquisa: 

descobrir tipos de entidades (conceito/termo e sua definição) nos vocabulários dos modelos 

conceituais FRBR/IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM, alinhando-os semanticamente de 

modo a contribuir para o alcance da interoperabilidade semântica entre acervos heterogêneos.  
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4.3 Interoperabilidade  

 O estudo dos documentos oficais dos modelos conceituais FRBR (INTERNATIONAL 

FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 1998), CIDOC 

CRM (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 2017), IFLA LRM 

((INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 

INSTITUTIONS, 2017) e RiC-CM (INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, 2016) 

revelou que somente o documento oficial do CIDOC CRM (INTERNATIONAL COUNCIL 

OF MUSEUMS, 2017) apresenta as definições da terminologia chave utilizada, dentre as 

quais se inclui a do termo interoperabilidade. Em vista disso, preocupamo-nos em procurar 

entender como as comunidades de bibliotecas e arquivos definem este termo. Assim, nossa 

pesquisa foi em busca de um vocabulário de terminologia expresso pelas principais 

instituições de patrimônio cultural e memória, a IFLA e o ICA
53

.  

No universo das bibliotecas, Bermès (2013) destaca que “[...] o catálogo informatizado 

também surgiu rapidamente como uma ferramenta para desenvolver interoperabilidade, que é 

a capacidade de dois ou mais sistemas informáticos separados interagir uns com os outros” 

(Ibid., 2013, p. 29, grifo nosso). A autora ainda menciona que diversas estratégias com vistas 

ao intercâmbio de dados em sistemas automatizados foram desenvolvidas como soluções para 

promover a interoperabilidade: o formato Machine Readable Cataloging (MARC), na década 

de 1960; o protocolo Z39.50, nos anos 1980; o protocolo Open Archive Initative Protocol for 

Metadata Harvesting (OAI-PMH), em fins dos anos 1990; o conjunto de elementos de dados 

mínimos denominado Dublin Core (DC), em 1995; o Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
54

 

na década de 1990; e, mais recentemente, o RDF, a SPARQL Query Language for RDF 

(SPARQL) e as tecnologias Linked Data da Web Semântica. Contudo, é fundamental que 

formatos, protocolos, linguagens, softwares, padrões, modelos conceituais e ontologias, como 

tecnologias para organizar e representar o conhecimento, sejam universais e compatíveis, a 

fim de que possibilitem o alcance da interoperabilidade.     

Outra definição do termo interoperabilidade em bibliotecas foi proposta pelo Glossary 

of terms and abbreviations and useful links (I-K)55
, organizado pela IFLA Bibliography 
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 Esclarecemos que foi utilizada a versão preliminar do modelo conceitual RiC-CM, a qual, embora oficial, não 

é definitiva. Disponivel em: https://www.ica.org/sites/default/files/RiC-CM-0.1.pdf. Acesso em: 12 nov. 2016. 
54

 Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Segundo Tammaro e Salarelli (2008), o HTTP é um protocolo 

desenvolvido por Tim Berners-Lee na década de 1990 como estrutura de sustentação de todo universo Web. Para 

Heath e Bizer (2011, p. 7), “o protocolo HTTP é o mecanismo de acesso universal da Web”.  
55

 IFLA Glossary of terms and abbreviations and useful links (I-K). No original: interoperability: the ability of 

computers to communicate with each other using a common set of protocols (MORTIMER, 2001, p. 96). 

Disponível em:  https://www.ifla.org/node/7754 . Acesso em: 28 mar. 2018. 

https://www.ica.org/sites/default/files/RiC-CM-0.1.pdf
https://www.ifla.org/node/7754
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Section. Nele, o termo interoperabilidade é definido como “[...] a capacidade dos 

computadores de se comunicarem usando um conjunto de protocolos comuns” (MORTIMER, 

2001, p. 96)
56

.  Ou seja, existe uma convenção ou conjunto de regras que controlam o acesso e 

intercâmbio de dados entre sistemas computacionais.  

Em museus, conforme mencionamos anteriormente, o documento oficial do modelo 

conceitual CIDOC CRM (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 2010, 2017, p. 

xiii) afirma que o termo interoperabilidade “[...] significa a capacidade de diferentes sistemas 

de informação para comunicar alguns dos seus conteúdos”. Explica ainda que isso pode 

significar que: “[...] dois sistemas podem trocar informações e/ou vários sistemas podem ser 

acessados com um único método”. Assim, podemos perceber que, para um sistema ser 

considerado interoperável, ele necessita ter como fundamento a comunicação livre com outros 

quaisquer sistemas, sejam estes informáticos ou não, e precisa observar as recomendações 

internacionais para representar, publicar e compartilhar dados. Talvez por isso que, desde suas 

primeiras versões, o documento do CIDOC CRM já estabelecia em seu escopo “[...] a troca de 

informações relevantes com bibliotecas e arquivos, e a harmonização do CRM com seus 

modelos [...]” (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 2004, 2017, p. ii), como 

ocorreu com o FRBR (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS 

AND INSTITUTIONS, 1998). Isso evidencia o uso de modelos conceituais como sistemas de 

organização e representação de acervos na Web, já que, além de serem altamente compatíveis 

com este ambiente, podem, se alinhados, se tornar instrumentos importantes para viabilizar o 

alcance da interoperabilidade. Porém, cabe mencionar que harmonização não significa 

alinhamento.  

Em Arquivologia, Richard Pearce-Moses publicou junto à Society of American 

Archivists, um glossário intitulado A Glossary of Archival and Records Terminology57
, em 

2005. Nele, o termo interoperabilidade é definido como “[…] a capacidade de diferentes 

sistemas de usar e trocar informações por meio de um formato compartilhado” (PEARCE-

MOSES, 2005, p. 215).   

Em 2012, o ICA Section on Archival Education (SAE) investiu em um recurso para 

auxiliar na padronização da terminologia arquivística: a base de dados interativa e em linha 
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 MORTIMER, M. LibrarySpeak : A glossary of terms in librarianship and information management. 4th 

Australian ed. Canberra: DocMatrix, 2001. 
57

 PEARCE-MOSES, Richard. A Glossary of Archival and Records Terminology. Chicago: Society of American 

Archivists, 2005. Disponível em: https://www2.archivists.org/glossary. Acesso em: 28 mar. 2018. 
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denominada Multilingual Archival Terminology (MAT)
58

. Projetada por Luciana Duranti, da 

University of British Columbia (Canadá), a base de dados MAT iniciou com 320 termos em 

inglês que, posteriormente, foram traduzidos para vinte e quatro idiomas, dentre estes o 

português. Porém, observamos que a tradução dos termos e definições ainda está em fase de 

elaboração. Por esse motivo, o termo não foi encontrado em nosso idioma. 

Na base de dados MAT há três definições para o termo interoperabilidade: (i) a 

capacidade de um aplicativo/sistema se comunicar ou trabalhar com outro; (ii) a capacidade 

de vários sistemas com diferentes plataformas de hardware e software, estruturas de dados e 

interfaces trocarem dados com perda mínima de conteúdo e funcionalidade (NATIONAL 

INFORMATION STANDARDS ORGANIZATION, 2004); (iii) a capacidade de diferentes 

sistemas de usar e trocar informações por meio de um formato compartilhado (PEARCE-

MOSES, 2005, p. 215)
59

. Esta última definição, como apresentamos anteriormente, pertence 

ao glossário da Society of American Archivists. 

Na norma ISO 25964-2 Information and documentation: thesauri and interoperability 

with other vocabularies, o termo interoperabilidade é definido como “[...] a capacidade de 

dois ou mais sistemas ou componentes de trocar informações e usar as informações que foram 

trocadas” (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2013, p. 8).  

 Em vista do exposto, nesta pesquisa, podemos entender o termo interoperabilidade 

como uma infraestrutura tecnológica que possibilita a comunicação integrada entre sistemas 

diferentes, de modo a manter a integridade do objeto ou recurso digital disponível para 

acesso.  

 A seguir, apresentaremos os principais pontos de vista sobre interoperabilidade de 

acordo com a norma ISO 25964-2: thesauri and interoperability with other vocabularies e o 

verbete da Encyclopedia of Knowledge Organization da International Society for Knowledge 

Organization (ISKO)
60

, no qual o foco está na interoperabilidade semântica. Escrito por 

Marcia Lei Zeng (2019), o verbete destaca as abordagens para alcançar a interoperabilidade 
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 ICA Section on Archival Education. Multilingual Archival Terminology (MAT). Disponível em:  

http://www.ciscra.org/mat/. Acesso em: 28 mar. 2018.  
59

 No original em inglês: (i) The ability of one application/system to communicate or work with another. (ii) The 

ability of multiple systems with different hardware and software platforms, data structures, and interfaces, to 

exchange data with minimal loss of content and functionality (NATIONAL INFORMATION STANDARDS 

ORGANIZATION, 2004). (iii) The ability of different systems to use and exchange information through a 

shared format (PEARCE-MOSES, 2005, p. 215). 
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 ZENG, Marcia Lei. Interoperability. Knowledge Organization, v. 46, n. 2, p. 122-146, 2019.  

Hjørland, Birger and Gnoli, Claudio. (Eds). ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization. Disponível em: 

http://www.isko.org/cyclo/interoperability. 

http://www.ciscra.org/mat/
http://www.isko.org/cyclo/interoperability


84 

 

 

com ênfase nos padrões empregados, melhores práticas, projetos e produtos para o domínio da 

organização do conhecimento.   

 A temática da interoperabilidade tem sido discutida por comunidades de troca e 

processamento de informações muito antes do advento da Internet (conforme destaca a seção 

4.2); no entanto, nunca foi tão crítico ou tão importante entre tantas comunidades quanto na 

atual era digital, a qual estimulou o desenvolvimento de muitos sistemas de organização do 

conhecimento (SOC) e novos tipos deles. Isso favoreceu uma demanda por interoperabilidade 

com vistas ao sustento das atividades das tecnologias emergentes, tais como serviços Web; 

publicação, agregação e troca de dados de SOC por meio de múltiplas mídias e formatos; e a 

exploração de vocabulários controlados na navegação, filtragem e expansão de pesquisas em 

repositórios em rede (Ibid., 2019).  

Numa visão do cenário mundial, observamos que os sistemas que fornecem ou 

suportam o gerenciamento de dados e informações foram criados em todos os lugares, sendo 

construídos com base nas necessidades predominantes de um domínio, organização ou 

aplicativo e incorporados a diferentes contextos, propósitos e decisões de escopo por 

diferentes patrocinadores institucionais. Com isso, a integração tem se tornado um modo de 

vida para as organizações, e a interoperação de sistemas entre departamentos e organizações 

em algo vital para a sobrevivência destes (Ibid., 2019).   

 Porém, a troca de serviços e dados com e entre componentes de sistemas depende de 

acordos firmados entre solicitantes e fornecedores, que precisam ter um entendimento comum 

dos serviços e dados compartilhados. Esse consenso na interpretação e/ou entendimento do 

conteúdo compartilhado entre receptor e remetente é essencial para a troca consistente de 

informação/conhecimento. Esses acordos cooperativos são buscados em três níveis: acordos 

técnicos – cobrem, entre outras coisas, formatos, protocolos e sistemas de segurança para que 

as mensagens possam ser trocadas; acordos de conteúdo – cobrem dados e metadados e 

incluem acordos semânticos sobre a interpretação da informação; acordos organizacionais – 

cobrem regras de grupo para acesso, preservação de coleções e serviços, pagamento, 

autenticação e assim por diante (Ibid., 2019). 

 A busca da interoperabilidade entre sistemas tem alimentado uma crescente 

expectativa, não apenas dos profissionais que lidam com recursos de informação, “[...] mas 

também de empresas, organizações, grupos de pesquisa e indivíduos que procuram criar 

experiências otimizadas, minimizar despesas operacionais, reduzir custos e impulsionar 

inovações futuras utilizando novas tecnologias e recursos” (Ibid., 2019). 
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 Desta forma, os “[...] sistemas e serviços de organização do conhecimento têm sido a 

chave para entender e superar essas diferenças contextuais” (Ibid., 2019). E o mapeamento 

entre conceitos de vocabulários de sistemas diferentes pode ser um passo fundamental para a 

resolução de problemas de interoperabilidade, uma vez que “[...] a expressão formulada 

usando um vocabulário de sistemas de organização do conhecimento poderia ser convertida 

em (ou suplementada por) uma expressão correspondente em um ou mais vocabulários” 

(Ibid., 2019). Isso colaboraria para alinhá-los semanticamente e interoperá-los. 

 A norma ISO 25964-2 menciona que “[...] os vocabulários podem suportar a 

interoperabilidade incluindo mapeamentos para outros vocabulários, apresentando dados em 

formatos padronizados e usando sistemas que suportem protocolos comuns de computador”. 

Essa necessidade pode ser observada em qualquer uma das seguintes situações: (a) 

metapesquisa de vários conteúdos de recursos, usando o vocabulário de consulta preferido 

pelo pesquisador; (b) indexação de conteúdo em um domínio, usando o vocabulário 

controlado de outro domínio; (c) mesclagem de duas ou mais bases de dados, indexadas 

usando diferentes vocabulários controlados; (d) mesclagem de dois ou mais vocabulários 

controlados, para formar um novo vocabulário controlado que englobe todos os conceitos e 

termos contidos nos originais e (e) pesquisa em vários idiomas, indexação e recuperação 

(Ibid., 2019). Isso mostra que solucionar os problemas terminológicos pode ser a chave para 

integrar vocabulários.  

 Tendo em vista que os atuais vocabulários de SOC apresentam diferenças relativas à 

estrutura, domínio, idioma ou granularidade
61

, também há incompatibilidades nos níveis 

estrutural, conceitual e terminológico destes sistemas, que afetam diretamente a busca por 

múltiplos recursos. Assim, para o alcance da interoperabilidade dos SOC, iniciativas de 

pesquisas e práticas gerais devem seguir as determinações da ISO 25964-2: 2013 e padrões 

anteriores (Ibid., 2019).  

 Zeng (2019) revela que Sheth (1999) alertou para a mudança de foco da 

interoperabilidade nos sistemas de informação desde meados dos anos 1980: do sistema, 

sintaxe e estrutura à semântica. Em 1999, Ouksel e Sheth definiram quatro tipos de 

                                                           
61

 Segundo o dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia de Cunha e Cavalcanti (2008, p. 182), o conceito de 

granularidade pode ser entendido de duas formas: 1. INTERNET – “o nível de complexidade de um determinado 

objeto com conteúdo. Existem objetos com conteúdo que possuem grossa granularidade (p. ex.: sítios, bases de 

dados, coleções) ou granularidade fina (p. ex.: documentos, arquivos com áudio, desenhos). Quanto mais fino for 

o nível de granularidade maiores serão os tipos de objetos com conteúdo, como por exemplo: livro-capítulo-

página-parágrafo-sentença-palavra ou vídeo-estória-evento-tomada-quadro” (HAGEDORN, 2000). 2. 

BIBIBLIOTECONOMIA/CATALOGAÇÃO -  “nível de detalhes descritivos de um registro criado para 

representar um documento”. 
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heterogeneidade correspondentes aos problemas potenciais de interoperabilidade: de sistema – 

incompatibilidade entre hardware e sistemas operacionais; sintática – diferenças em 

codificações e representação; estrutural – variação de modelos, estrutura e esquemas de 

dados; semântica – inconsistência na terminologia e significado.  

 Entretanto, nos domínios relacionados à organização do conhecimento apenas três 

desses quatro tipos são normalmente necessários: o sintático, o estrutural e o semântico. Na 

falta de interoperabilidade sintática, os dados e as informações não podem ser manipulados 

adequadamente em relação a formatos, codificações, propriedades, valores e tipos de dados; e, 

portanto, não podem ser fundidos ou trocados. Mas, sem a interoperabilidade estrutural, não 

há um modelo de dados predefinido, nem estruturas e esquemas de dados para a formação de 

uma arquitetura comum. Isso se caracteriza como um grave problema para a integração de 

SOC (Ibid., 2019).    

Já na ausência de interoperabilidade semântica, o significado da linguagem, a 

terminologia e os valores de metadados usados não podem ser negociados ou entendidos 

corretamente. Esse tipo de interoperabilidade é responsável por proporcionar a expansão da 

noção de dados que inclui semântica e contexto, de modo a transformar dados em informação. 

Isso pode ampliar e aprofundar os fundamentos de outras abordagens de integração, de modo 

a possibilitar mesclar interoperabilidade semântica com vários níveis de interoperabilidade, 

tais como dados, processos, serviços/interface, aplicativos, taxonomia, políticas e regras e 

redes sociais (Ibid., 2019). Portanto, interoperabilidade semântica pode ser definida como 

“[...] a capacidade de diferentes agentes, serviços e aplicativos para comunicarem (na forma 

de transferência, troca, transformação, mediação, migração, integração etc.) dados, 

informação e conhecimento – assegurando precisão e preservando o significado destes” 

(ZENG, 2019 apud ZENG; CHAN, 2010, 2015). 

Acima destacamos os quatro tipos de problemas potenciais de interoperabilidade 

detectados por Ouksel e Sheth (1999), os quais têm direcionado estudos de normas, padrões e 

recomendações de melhores práticas voltadas às denominadas ‘quatro camadas’ de 

interoperabilidade alvo de pesquisadores e comunidades mundiais (OUKSEL, SHETH, 1999; 

ADEBESIN et al., 2013; OBRST, 2003; ONTOLOG, 2018).  

Na figura 5, a ‘camada do sistema’ está localizada na base da interoperabilidade, e 

associa-se a questões de incompatibilidade entre hardware e sistemas operacionais para o 

intercâmbio técnico de dados por meio de redes, computadores, aplicativos e serviços Web. 

Foi a partir de 2010 que foram desenvolvidas recomendações relacionadas aos provedores de 
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informação, tais como o Application Programming Interfaces (API)
62

 definido pelo 

International Image Interoperability Framework (IIIF) Consortium. Em seguida, foram 

desenvolvidos quatro API: Image API, Preservation API, Authentication API, Search API
63

.  

O Research Data Alliance (RDA) é uma organização internacional estabelecida em 

2013. Em 2018, o grupo de trabalho dessa comunidade, denominado RDA’s Research Data 

Repository Interoperability Working Group, divulgou suas recomendações finais, cujos 

principais componentes foram: (i) um formato de troca geral baseado na especificação 

conhecida como Baglt
64

 e (ii) uma especificação que define como descrever a estrutura 

interna dos pacotes baseados em Baglt
65

.  

O documento Data on the Web Best Practices66
 (2017), do W3C, apresentou as 

melhores práticas relativas à publicação e ao uso de dados na Web. Nessas recomendações, a 

interoperabilidade é referenciada como um dos benefícios que os editores de dados obterão. 

Também enfatizou que, para promover a interoperabilidade entre conjuntos de dados, é 

importante adotar vocabulários e padrões compatíveis.  

Figura 5 – Padrões e recomendações endereçadas para questões de interoperabilidade 

 
     Fonte: Zeng (2019). 
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 API é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas 

funcionalidades por aplicativos que não pretendem envolver-se em detalhes da implementação do software, mas 

apenas usar seus serviços (Wikipédia). Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programa%C3%A7%C3%A3o_de_aplica%C3%A7%C3%B5es#cite_

note-1. 
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 International Image Interoperability Framework. Disponível em: http://iiif.io/technical-details/. 
64

 Baglt – formato de empacotamento de arquivo hierárquico para armazenamento e transferência de conteúdo 

digital arbitrário. 
65

 Disponível em: https://www.rd-alliance.org/group/resarch-data-repository-interoperability-

wg/outcomes/research-data-repository-0. 
66

 W3C Recommendation 31 January 2017. Disponível em: https://www.w3.org/TR/dwbp/. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programa%C3%A7%C3%A3o_de_aplica%C3%A7%C3%B5es#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programa%C3%A7%C3%A3o_de_aplica%C3%A7%C3%B5es#cite_note-1
http://iiif.io/technical-details/
https://www.rd-alliance.org/group/resarch-data-repository-interoperability-wg/outcomes/research-data-repository-0
https://www.rd-alliance.org/group/resarch-data-repository-interoperability-wg/outcomes/research-data-repository-0
https://www.w3.org/TR/dwbp/
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Na ‘camada sintática’, os problemas que afetam qualquer esforço de interoperabilidade 

estão diretamente associados a diferenças na codificação, decodificação e representação de 

dados. Na atualidade, os mais importantes padrões de linguagem de dados que permitem a 

troca de dados por meio de formatos de dados comuns são os recomendados oficialmente pelo 

W3C, desenvolvidos para a Web Semântica. Esses padrões são: o Resource Description 

Framework (RDF), um modelo padrão para o intercâmbio de dados na Web
67

; o RDF Schema 

(RDFS), uma extensão semântica do RDF que fornece mecanismos para descrever grupos de 

recursos relacionados e suas relações
68

; Web Ontology Language (OWL), uma linguagem da 

Web Semântica projetada para representar coisas, grupos de coisas e relações entre elas
69

; 

Simple Knowledge Organizations Systems (SKOS), um modelo de dados comum para 

compartilhar e vincular sistemas de organização do conhecimento por meio das tecnologias da 

Web Semântica
70

; SKOS eXtension for Labels (SKOS-XL), lançado em 2009, define uma 

extensão para o SKOS, de modo a fornecer um suporte adicional para descrever e vincular 

entidades lexicais
71

, ISO 25964-1: 2011, que substituiu a ISO 2788 e a ISO 5964 (Ibid., 

2019). 

A ‘camada estrutural’ refere-se à arquitetura de dados informacionais e à qualquer 

significativa variação arquitetônica em estrutrura, modelos e esquemas de dados, o que pode 

significar problemas desafiadores no que diz respeito à interoperabilidade. Contudo, esforços 

para permitir a troca de dados por meio de estruturas pré-definidas, como modelos 

conceituais, são iniciativas comuns às comunidades LAM (library, archive and museum) na 

era digital (conforme mostra a seção 5). Modelos conceituais são artefatos independentes de 

qualquer sistema de sintaxe e aplicativo de codificação específico. “Esses são melhor 

visualizados a partir de padrões comunitários elaborados para criar dados estruturados e 

fornecer acesso a recursos de informação em várias comunidades LAM” (Ibid., 2019).  

Os principais modelos conceituais em comunidades LAM são: IFLA Library 

Reference Model (LRM), modelo formalmente adotado pelo IFLA Professional Committee 

em 2017, o qual consolidou os três modelos da família FR
72

; DCMI Abstract Model uma 

recomendação do Dublin Core Metadata Inicitative (DCMI) que especifica os componentes e 

constructos usados em metadados Dublin Core
73

; BibFrame (Bibliographic Framework), 
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 RDF. Disponível em: https://www.w3.org/RDF/. 
68

 RDF Schema. Disponível em: https://www.w3.org/TR/rdf-schema/. 
69

 OWL. Disponível em: https://www.w3.org/OWL/.  
70

 Em 2009, o SKOS tornou-se uma recomendação do W3C. Disponível em: https://www.w3.org/2004/02/skos/.  
71

 SKOS-XL. Disponível em: https://www.w3.org/TR/skos-reference/skos-xl.html. 
72

 IFLA LRM. Disponível em: https://www.ifla.org/publications/node/11412. 
73

 Dublin Core. Disponível em: https://dublincore.org/documents/abstract-model/. 

https://www.w3.org/RDF/
https://www.w3.org/TR/rdf-schema/
https://www.w3.org/OWL/
https://www.w3.org/2004/02/skos/
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https://dublincore.org/documents/abstract-model/


89 

 

 

modelo elaborado pela Library of Congress para descrever dados bibliográficos (versão 2.0, 

2016)
74

; CIDOC Conceptual Reference Model (CRM), produzido pelo International 

Committee for Documentation (CIDOC) do ICOM para descrever conceitos implícitos e 

explícitos e as relações usadas na documentação do patrimônio cultural (versão 6.2.3, 2018)
75

; 

Records in Context Conceptual Model (RiC-CM), cujo o documento preliminar foi publicado 

em 2016 pelo grupo Experts Group on Archival Description (EGAD) do ICA, que segue nos 

trabalhos de revisão para a publicação do documento final
76

; Linked Art Profile of CIDOC 

CRM, uma ontologia criada pelo ICOM como construção prática e solução interoperável para 

problemas do mundo real
77

. 

Na ‘camada semântica’, a comunicação de propósitos coerentes impulsiona a 

interoperabilidade/integração semântica. Nessa prática, vários contextos (incluindo, mas não 

se limitando a isso, tempo, estrutura espacial, confiança e terminologia) devem ser abordados. 

Assim, suas semelhanças, diferenças e relacionamentos devem ser entendidos pelos sistemas, 

pois um contexto está associado a circunstâncias que formam um cenário para um evento, 

uma declaração, um processo ou uma ideia e, em termos, estes podem ser compreendidos e 

avaliados. Entretanto, às vezes é difícil definir o que significa um contexto, mas podem existir 

diretrizes para ajudar a explicitar alguns aspectos deste por meio do uso de um padrão 

específico, como a ISO 25964-2. Essa norma se dedica à interoperabilidade de tesauros com 

outros tipos de sistemas de organização do conhecimento, com ênfase nos princípios e na  

prática de mapeamentos.  

As especificações dessa norma são utilizadas como melhores práticas de mapeamentos 

entre os tesauros, esquemas de classificação, taxonomias, esquemas de cabeçalho de assunto, 

ontologias, terminologias, listas de autoridade de nomes etc. No padrão, os componentes 

semânticos e as relações de cada um desses sistemas de organização do conhecimento são 

confrontados com os componentes do tesauro de modo que as correspondências sejam 

identificadas, segundo recomendações estipuladas para efetuá-lo. Na norma ISO 25964-2, as 

seções 17 a 24 são dedicadas ao trato específico dessas questões. Observe a tabela 1.  

Segundo Zeng (2019), “[...] ter padrões e recomendações de melhores práticas não 

implica que todos os SOC sejam criados com consistência global”. Assim, “[...] atingir um 

equilíbrio entre garantir a interoperabilidade semântica e abordar necessidades de informações 

específicas (por exemplo, locais) é uma realidade” (Ibid., 2019), já que normas e padrões são 
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 BibFrame. Disponível em: https://www.loc.gov/bibframe/. 
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 CRM. Disponível em: http://www.cidoc-crm.org/. 
76

 RiC-CM. Disponível em: http://www.ica.org/en/egard-ric-conceptual-model. 
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 Linked Art Profile of CIDOC CRM. Disponível em: https://linked.art/model/profile/. 
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instrumentos formais que podem facilitar a integração desses sistemas, tornando-os 

interoperáveis. Porém, realidades precisam ser entendidas, respeitando-se contextos 

diversificados de modo a torná-los próximos. Para isso, os mapeamentos são indicados como 

mecanismos de aproximação de vocabulários, alinhando-os semanticamente, conforme a 

proposta do padrão ISO 25964- 2. Isso agrega precisão aos vocabulários de SOC quando se 

preserva e valoriza a semântica neles incorporada.  

Tabela 1 - Cobertura das recomendações da ISO 25964-2 para interoperabilidade entre thesauros e outros tipos 

de SOCs 

 
             Fonte: Zeng (2019). 

 

 Zeng (2019) declara que “[...] as diferentes perspectivas sobre a natureza e a 

representação do significado podem levar a diferentes maneiras de projetar as estruturas 

semânticas dos tesauros”. Isso é um ponto fundamental que deve ser observado nas propostas 

de mapeamento com outros SOC, a fim de que não ocorram perdas semânticas.  

A ISO 25964-2 (2013, p. 43) menciona que “[...] tradicionalmente, a identificação de 

mapeamentos é um processo intelectual”. Portanto, “[...] precisa de um ou mais especialistas 

familiarizados com o(s) campo(s) de assunto(s) relevante(s), fluentes no idioma dos 

vocabulários a serem mapeados e tendo uma boa compreensão das estruturas e convenções” 

destes vocabulários (Ibid., 2013, p. 43). Isso revela que a presença do mediador humano nesse 

processo ainda é imprescindível, porque envolve decisões quanto à revisão destes, tendo em 

vistas que os SOC podem ser atualizados ou alterados ao longo dos anos, devido à constante 

evolução das áreas do conhecimento que representam. 
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Segundo Patel et al. (2005 apud ZENG, 2019), “[...] os sistemas de organização do 

conhecimento foram reconhecidos como pré-requisitos para melhorar a interoperabilidade 

semântica”. Entre outros casos, eles podem ser entendidos como esquemas de classificação, 

dicionários geográficos, bancos de dados lexicais, taxonomias, tesauros, ontologias e outros 

tipos de esquemas projetados para apoiar a organização do conhecimento e informações, a fim 

de facilitar a gestão e a recuperação (ZENG, 2019). A partir deles, novos vocabulários podem 

ser criados (ou extraídos), transformados, mapeados ou mesclados. Para isso, várias 

abordagens têm sido utilizadas em tais projetos, como vocabulários derivados, 

microthesaurus, vocabulários satélites, metathesaurus, metavocabulário heterogêneo, esquema 

compartilhado/ponte, ontologia de referência, mapeamentos, entre outros. Porém, segundo os 

intuitos deste estudo, apenas este último (mapeamento) será alvo de considerações. 

Como é sabido, o mapeamento é um processo de estabelecer relações entre os 

conceitos de um vocabulário e os de outro. É uma abordagem amplamente utilizada para 

alcançar a interoperabilidade semântica entre vocabulários de sistemas de organização do 

conhecimento de domínios recíprocos.  

Observa-se que o termo mapeamento pode ser utilizado para se referir ao processo de 

estabelecer relações entre o conteúdo de um vocabulário e o de outro, ou como um produto do 

processo de mapeamento, uma declaração das relações entre os termos, notações ou conceitos 

de um vocabulário e aqueles de outro (Ibid., 2019).  

Para obter a interoperabilidade entre os vocabulários de SOC, grandes desafios têm 

emergido em propostas de mapeamento quando estes diferem em relação à estrutura, domínio, 

idioma ou granulidade. Projetos que tentaram mapear vocabulários multilíngues também 

enfrentaram desafios especiais e opiniões controversas que os ofuscaram. Como um exemplo 

dessa problemática, Zeng (2019) destaca a correlação de equivalência que deve ser tratada 

não apenas dentro de cada idioma original (equivalência intralinguagem), mas também entre 

os diferentes idiomas envolvidos (equivalência interlinguagem). Outro problema que envolve 

a questão semântica é a homonímia
78

 intra e interlinguagem.    

A autora revela que outras complicações surgem quando as perspectivas de diferentes 

culturas precisam ser integradas ao vocabulário. Contudo, se supostamente todas as 

linguagens são iguais, a questão central é se as qualidades únicas de uma determinada cultura 

expressas por meio de um vocabulário de SOC podem ser apropriadamente transferidas 

durante o processo de mapeamento, sabendo-se que há quatro requisitos básicos que devem 

                                                           
78

 Segundo Ferreira (2010, p. 402), homônimo “diz-se de, ou palavra que se pronuncia e/ou escreve da mesma 

forma que outra, mas de origem e sentido diferentes”. 
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ser harmonizados no trabalho terminológico: conceitos, sistema de conceitos, definições e 

termos (veja a seguir a seção 4.4).  

Desta forma, além das variantes linguísticas e culturais, os vocabulários de SOC 

possuem diferentes microestruturas e macroestruturas. Para Zeng (2019), elas representam 

diferentes domínios de assunto ou possuem diferente escopo e cobertura; elas têm diferenças 

semânticas causadas por variações na estrutura conceitual; seus graus de especificidade e uso 

da terminologia podem variar, e as características sintáticas (como a ordem das palavras e o 

uso de cabeçalhos invertidos) também são diferentes.  

Zeng (2019) faz menção a Maniez (1997), o qual, ao discutir a unificação de 

linguagens e fórmulas de indexação, “[...] apontou que, paradoxalmente, as linguagens de 

informação aumentam as dificuldades de cooperação entre os diferentes bancos de dados 

informacionais”. Isso, segundo a autora, confirmou o que Lancaster (1986, p. 181) havia 

observado anteriormente: “[...] talvez surpreendentemente, os vocabulários tendem a 

promover a consistência dentro dos sistemas de informação, mas reduzem a compatibilidade 

intersistêmica”.  

A autora esclarece que, “[...] na realidade, durante a transformação, mapeamento e 

fusão de equivalência de conceitos buscam-se certos nomens79
 que representam os conceitos 

formados com sintaxes definidas” (Ibid., 2019). Ela cita a experiência de Iyer e Giguere 

(1995), que experimentavam um sistema especialista para mapear estruturas classificatórias 

de matemática e testar a “convertibilidade”. Estes pesquisadores identificaram vários tipos de 

relações semânticas entre o Dewey Decimal Classification (DDC) e o Mathematics Subject 

Classification, compreendendo as seguintes situações: correspondências exatas, de específicas 

para gerais, de gerais para específicas, muitos para um, estratégia de mapeamento ciclíco, sem 

correspondência, mapeamento específico e classe ampla.  

Mas ela destaca que a norma ISO 25964-2: 2013 e os pesquisadores Aitchison, 

Gilchrist e Bawden (1997) também definiram tipos de equivalências, tais como: equivalência 

exata, equivalência inexata (ou quase-equivalência), equivalência parcial, equivalência 

simples a múltipla e a não equivalência. A figura 6 apresenta os graus de equivalência 

identificados. 

 

 

                                                           
79

 O termo nomen é definido como qualquer sinal ou sequência de sinais (caracteres alfanuméricos, símbolos, 

som etc.), ou seja, qualquer designação adotada para representar um conceito (INTERNATIONAL 

FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2010, 2017). 
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Figura 6 – Graus de equivalência 

 
                     Fonte: Aitchison, Gilchrist e Bawden (1997). 

 

 Assim, diante dos vários aspectos que envolvem o mapeamento de vocabulários, 

devemos estar atentos aos requisitos e processos complexos para combinar termos a fim de 

que isso não ocorra de forma imprecisa, já que pode levar a impactos significativos na 

estrutura de navegação, exibição, profundidade, classes não tópicas e equilíbrio entre 

consistência, precisão e usabilidade. Observe-se que, num mesmo projeto, vários níveis de 

mapeamento/vinculação podem coexistir, tais como aqueles que foram identificados pelo 

Multilingual Access to Subjects (MACS) Project
80

: nível terminológico (cabeçalho de 

assunto), nível semântico (registro de autoridade) e nível sintático (aplicação) (ZENG, 2019).  

Outra questão a se considerar é que, embora o atual avanço das tecnologias da 

informação seja um ponto favorável, existem ainda muitos processos de mapeamento feitos 

no nível da sintaxe (palavra, frase e contexto), em vez de no nível semântico. Isso justifica as 

questões de mapeamento incorreto de homógrafos
81

 para conceitos pertencentes a diferentes 

domínios do conhecimento. Mapeamentos conceituais precisam preservar a semântica 

característica dos sistemas de organização do conhecimento, alinhando-os a fim de promover 
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 MACS. Disponível em: https://www.dnb.de/EN/Wir/Kooperation/MACS/macs_node.html. 
81

 Diz-se de, ou palavras de grafia idêntica e significado diverso (FERREIRA, 2010, p. 402). 

https://www.dnb.de/EN/Wir/Kooperation/MACS/macs_node.html
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o alcance da integração e da interoperabilidade semântica, o que consiste num desafio para 

aqueles que dependem de mapeamentos realizados por máquinas (computadores). 

Porém, a nova Inteligencia Artificial (IA) surge como uma promessa para reduzir 

potencialmente os conflitos e melhorar a interoperabilidade em todas as camadas, 

especialmente a semântica. Em comunidades arqueológicas, o programa Advanced Research 

Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe (ARIADNE)
82

, fundado pelo 

European Commission (2013), visa integrar infraestruturas de dados arqueológicos existentes 

em toda a Europa para que pesquisadores possam usar os vários conjuntos de dados 

distribuídos e novas tecnologias para explorar metodologias de pesquisa.  

Essa iniciativa reportou atividades de pesquisa e desenvolvimento que incluem o uso 

de mecanismos baseados em regras e aprendizado por máquinas, como ocorreu com os 

vocabulários arqueológicos disponíveis no Historic England (HE)
83

 e Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed (RCE)
84

. Estudos sobre integração semântica de dados extraídos de conjuntos de 

dados arqueológicos via processamento de linguagem natural em diferentes idiomas (ALOIA 

et al., 2017; BINDING et al., 2018) demonstraram a viabilidade de conexão e busca 

semântica de informação integrada, o que abre novas possibilidades para a pesquisa 

integrativa entre diversos recursos (ZENG, 2019).  

A norma ISO 25964-2 estabelece três modelos básicos para o processo de 

mapeamento: (i) modelo de unidade estrutural [structural unity model]; (ii) modelo de ligação 

direta [direct-linked model] e (iii) modelo de estrutura centralizada [hub structure model].  

No modelo de unidade estrutural, todos os vocabulários participantes compartilham 

exatamente a mesma estrutura de relacionamentos hierárquicos e associativos entre conceitos. 

Essa estrutura pode ser representada ou expressa independentemente de qualquer diferença de 

idioma, notação e sistema de codificação.  

Segundo a ISO 25964-2, “[...] a simplicidade estrutural desse modelo torna viável e 

desejável gerenciar todos os conceitos, termos, notações e relacionamentos entre eles dentro 

de um único sistema” (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 

2013, p. 19). Isso torna possível a unificação estrutural e, assim, qualquer SOC desenvolvido 

a partir dele terá a mesma tecnologia de estruturação, o que pode ser um passo importante 

para promover a interoperabilidade sintática. 
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 ARIADNE. Disponível em: https://www.ariadne-eu.org/about-us/. 
83

 Historic England. Disponível em: https://historicengland.org.uk/. 
84

 Rijksdienst Cultureel Erfgoed.  Disponível em: https://www.cultureelerfgoed.nl/.  

https://www.ariadne-eu.org/about-us/
https://historicengland.org.uk/
https://www.cultureelerfgoed.nl/
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O modelo de ligação direta aborda o relacionamento entre dois ou mais vocabulários 

que não compartilham a mesma estrutura, nem o mesmo escopo e idioma. Mapeamentos 

diretos devem ser estabelecidos entre os conceitos de cada vocabulário e os de outro, de modo 

que sejam extendidos para qualquer número de vocabulários. A figura 7 ilustra mapeamentos 

de quatro vocabulários que utilizam o modelo de ligação direta. As caixas representam os 

conceitos nestes vocabulários. As setas de duas pontas representam os mapeamentos e 

indicam que estes devem funcionar em duas direções. Cada seta representa um par de 

mapeamentos, um em cada direção. Assim, a figura mostra um total de doze conjuntos de 

mapeamentos representados por seis pares (Ibid., 2013). 

Figura 7 – Modelo Direct-linked aplicado a quatro vocabulários 

 
                                    Fonte: ISO 25964-2: 2013. 

 

À medida que mais vocabulários se envolvem, o número de processos de mapeamento 

aumentará dramaticamente. Isso levará ao denominado pela ISO 25964-2 como “mapping 

cluster” – um conjunto coordenado de mapeamentos entre os conceitos de três ou mais 

vocabulários – que geralmente é mantido e publicado com um objetivo específico de 

publicação ou aplicativo. Se um “mapping cluster” abriga quatro tesauros diferentes, este 

pode ser mantido para que um usuário/pesquisador de qualquer um deles pesquise facilmente 

coleções de documentos indexadas utilizando qualquer um dos quatro (ZENG, 2019).   

Isso pode ser visto em prática com a crescente publicação dos conjuntos de dados de 

vocabulários de SOC como dados interligados (linked data) e abertos para livre uso, o que 

possibilita que maiores resultados de mapeamento direto estejam disponíveis. Esses 

resultados de mapeamento de cada conceito podem ser encontrados nas páginas de entrada 
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destes vocabulários de SOC, como ocorre com cada entrada do Library of Congress Subject 

Headings (LCSH) que, além de ser visualizada, está disponível para o download em vários 

formatos RDF. Os mapeamentos de cabeçalhos de assunto com outras bibliotecas nacionais 

(mapping cluster) são listados no item intitulado “Closely Matching Concepts from Other 

Schemes”
85

.  

O modelo de estrutura centralizada designa um vocabulário como “central” que atua 

por meio de uma estrutura compreensiva na qual os outros vocabulários serão mapeados. Na 

Figura 8, o VOC B é o vocabulário central/hub, e os outros são denominados vocabulários 

satélites. Como na figura anterior, as setas de duas pontas indicam mapeamentos nas duas 

direções (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2013, p. 20). 

Figura 8 - Modelo Hub Structure aplicado a quatro vocabulários 

 
                                      Fonte: ISO 25964-2: 2013. 

 

Nesse modelo, cada conceito no vocabulário central/hub deve ser mapeado para o 

conceito correspondente nos outros vocabulários (satélite) e vice-versa. Zeng (2019) afirma 

que “[...] a estrutura centralizada usa uma abordagem de comutação cruzada, normalmente 

utilizada para reconciliar vários tesauros”. Assim, um dos vocabulários deve ser escolhido 

para ser utilizado como mecanismo de comutação entre os múltiplos vocabulários. O 

vocabulário escolhido como fonte precisa ser abrangente o suficiente para cobrir a área de 

assunto, pelo menos em níveis gerais. Como podemos verificar em esforços de 
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 Ver exemplo de mapeamento no LCSH do conceito smartphones. Disponível em: 

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2007006251.html. 

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2007006251.html
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interoperabilidade, como o AGROVOC thesaurus
86

 desenvolvido e mantido pela Agricultural 

Information Management Standards (AIMS), divisão da Food and Agriculture Organization 

(FAO) da United Nations, é o vocabulário fonte de quinze importantes vocabulários de SOC 

usados em todo o mundo, mais a DBpedia. Inclui o Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts 

(ASFA) Thesaurus, Biotechnology Glossary, Chinese Agricultural Thesaurus (CAT), 

DBpedia, Dewey Decimal Classification (DDC), EUROVOC, GEMET, GeoNames, 

Geopolical Ontology, LCSH, NALThesaurus, RAMEU Répertoire d’autorité-matière 

encyclopedique et alphabetique unifie, STW - Thesaurus for Economics, TheSoz – Thesaurus 

for the Social Sciences, SWD (Schlagwortnormdatei) e Environmental Applications 

Reference Thesaurus (EARth). Como o AGROVOC incorporou as tecnologias de dados 

interligados, cada mapeamento com os SOC citados é codificado em graus de mapeamento 

estabelecidos pelo padrão SKOS (tipos de links para interligar conceitos), tais como: 

exactMatch, closeMatch, broadMatch e narrowMatch87.  

A seguir, a figura 9 mostra duas variações do modelo de estrutura centralizada (hub 

structure model), em que os mapeamentos são aplicados em uma única direção. Note que essa 

estrutura revela que “[...] em nenhum dos casos é possível converter termos de qualquer um 

dos vocabulários satélite para qualquer um dos outros” (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2013, p. 22), o que pode caracterizar um 

obstáculo para o alcance da interoperabilidade entre SOC.  

Figura 9 – Duas variações no modelo central/hub, com mapeamentos unidirecionais 

 
         Fonte: ISO 25964-2: 2013. 
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 AGROVOC thesaurus. Disponível em: http://aims.fao.org/vest-registry/vocabularies/agrovoc. 
87

 AGROVOC e as tecnologias Linked Data. Disponível em: http://aims.fao.org/standards/agrovoc/linked-data. 

http://aims.fao.org/vest-registry/vocabularies/agrovoc
http://aims.fao.org/standards/agrovoc/linked-data
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 A ISO 25964-2 menciona que os modelos apresentados anteriormente requerem 

significativo trabalho para construir e manter mapeamentos. Porém, existem casos de 

aplicações em que é desnecessário mapear os vocabulários de forma abrangente. Para isso, 

uma alternativa é estabelecer mapeamentos somente para os conceitos que forem usados ou 

que provavelmente serão usados na aplicação em questão. Esse tipo de mapeamento é 

denominado pela norma como mapeamento seletivo, no qual dois casos podem ser 

distinguidos. No primeiro caso, “quando a sobreposição é pequena” há relativamente poucos 

conceitos comuns a dois ou mais vocabulários e, assim, apenas um número limitado de 

mapeamentos pode e deve ser estabelecido (Ibid., 2013). Conforme a ilustra a figura 10: 

Figura 10 – Mapeamento seletivo onde a sobreposição de vocabulário é pequena 

 
                                        Fonte: ISO 25964-2: 2013. 

 

 No segundo caso, denominado “mapeamento de um índice ou catálogo”, os 

mapeamentos são estabelecidos para cabeçalhos (ou termos ou notações) que ocorrem em um 

índice ou catálogo da coleção envolvida na aplicação. Usando esta abordagem, o índice ou 

catálogo é tratado como subconjunto derivado da versão completa do vocabulário (Ibid., 

2013, p. 23). Observe a figura 11. 

Figura 11 – Mapeamento entre as entradas do catalogo e um vocabulário 

  
Fonte: ISO 25964-2: 2013. 
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 Ao adotarmos um índice ou catálogo como base para mapeamentos para mais de um 

vocabulário, ele pode ser tratado como um vocabulário central/hub. Porém, normalmente, as 

conversões ocorrerão apenas em uma direção, do vocabulário central/hub para os satélites 

(Ibid., 2013, p. 23). Esse tipo de estratégia pode reduzir o esforço de mapeamento inicial, por 

outro lado, pode aumentar significativamente as tarefas de manutenção quando mudanças são 

feitas na coleção (ZENG, 2019).  

 Um exemplo é o projeto pioneiro Multilingual Access to Subjects (MACS), que 

mapeia os cabeçalhos de assunto de três arquivos de autoridade de assunto: 

Schlagwortnormdatei/Regeln für den Schlagwortkatalog (SWD/RSWK), Répertoire 

d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié (RAMEAU) e LCSH. Assim, 

permite aos usuários dos catálogos das bibliotecas parceiras a pesquisa simultânea no idioma 

de sua escolha (inglês, francês, alemão). 

 Outro é a ferramenta denominada  SciGator
88

, que foi desenvolvida pela University of 

Pavia (Itália) para nove bibliotecas que mantinham a tradição de usar esquemas locais para 

organizar suas coleções. O SciGator caracterizou um esforço de mapeamento de esquemas 

locais com base na Dewey Decimal Classification (DDC), construindo um único esquema de 

classificação padronizado (Ibid., 2019).   

 Segundo a ISO 25964-2 (2013, p. 23), “[...] os três modelos estruturais foram 

enumerados separadamente, mas em aplicações reais, combinações deles frequentemente 

ocorrem e os limites podem ser atenuados”. Também se observa que “[...] no inicio de 

qualquer projeto de mapeamento é importante esclarecer qual o modelo ou combinação de 

modelos será usado, com atenção especial à direção do mapeamento”.  

Em vista disso, Zeng (2019) menciona que podem ainda ocorrer os possíveis tipos de 

mapeamento: co-occurrence mapping [mapeamento de co-ocorrência], blended mapping 

models [modelos de mapeamento misturado] e ontology matching [correspondência de 

ontologia]. O primeiro funciona no nível da aplicação, por exemplo, em registros de 

metadados a que foram atribuidos termos de cabeçalho de assunto de mais de um vocabulário, 

como numa mesma publicação em que os cabeçalhos de assunto atribuídos foram retirados do 

Medical Subject Heading (MeSH) e do LCSH. Entretanto, esse tipo de mapeamento resulta 

em termos fracamente mapeados, pois não realiza um trabalho de mapeamento completo no 

nível do vocabulário de origem (Ibid., 2019).   
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 SciGator. Disponível em: http://scigator.unipv.it/. 

http://scigator.unipv.it/
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 Por outro lado, o modelo de mapeamento misturado consiste no mapeamento de dois 

vocabulários onde vários modelos podem ser utilizados. Conforme ocorreu no estudo (CHEN 

et al., 2016) elaborado pela equipe do Art and Architecture Thesaurus (AAT) – Taiwan sobre 

estruturas conceituais de conceitos de arte chinesa no vocabulário do Taiwan National Palace 

Museum (NPM). Tal estudo definiu como vocabulário fonte o NPM e como alvo o AAT. Os 

padrões encontrados representam casos semelhantes de mapeamento de vocabulários, como: 

conceitos completamente cobertos, incompletamente cobertos ou não cobertos pelo 

vocabulário alvo, e a categoria específica pode ser encontrada ou não existe no vocabulário 

alvo.  

Observe-se o quadro 3, retirado de Zeng (2019). Nele, cada modelo especifica se um 

dos vocabulários será selecionado como “base” ou se será complementado pelo outro, ou 

ainda “totalmente adotado”. Isso dependerá da situação estipulada para uso.  

Quadro 3 – Blended mapping models: quatro modelos usados no mapeamento dos vocabulários NPM (fonte) e 

AAT (alvo) 

 
               Fonte: Zeng (2019). 

 

 Já a correspondência de ontologias tem se configurado num estudo de interesse global. 

Na pauta de discussões das comunidades internationais de patrimônio cultural e memória, o 

tema tem sido alvo de grande especulação, pois projetos como o Linked Open Data (LOD)
89

 

agregam aos vocabulários de SOC inovadoras oportunidades no trato do estágio atual da Web. 

Isso porque ontologias (e/ou modelos conceituais) são altamente compatíveis com as 

tecnologias de dados interligados, o que favorece a correspondência entre esses SOC e 

contribui para a construção de alinhamentos semânticos de modo a garantir o alcance da 

interoperabilidade semântica.  

                                                           
89

 Iniciado em 2007, pelos pesquisadores do consórcio W3C o Linked Open Data (LOD) Project objetiva gerar 

uma comunidade crescente de dados vinculados (Linked Data) por meio da identificação de conjuntos de dados 

existentes e disponíveis sob licença aberta, convertendo-os em RDF de acordo com os princípios Linked Data e 

publicando-os na Web (HEATH; BIZER, 2011, p. 30).  
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Zeng (2019), ao tratar do tema correspondência de ontologias, revelou que Otero-

Cerdeira et al. (2015), no artigo de revisão “Ontology matching: a literature review”, detectou 

mais de 1.600 artigos que abordam a questão. Recentemente, o estudo de Thiéblin et al. 

(2018), intitulado “Survey on complex ontology matching”, apresentou uma visão geral das 

diferentes abordagens de correspondência de ontologias complexas. A pesquisa propôs uma 

classificação das abordagens de correspondências complexas (e alinhamentos) com base em 

suas especificidades (ou seja, tipo de correspondência, estrutura de orientação). Os aspectos 

de avaliação e as limitações dessas abordagens também foram discutidos.  

Por fim, o alcance da interoperabilidade semântica depende da universalização de 

padrões, metodologias e abordagens para o tratamento do ambiente Web.  Vocabulários de 

SOC (como modelos conceituais) têm seu papel neste desafio, especialmente, com a 

introdução dos princípios das tecnologias de dados interligados, cuja função é publicar e 

estruturar dados Web, conectando-os entre si. Modelos conceituais de domínios recíprocos, 

como patrimônio cultural e memória, oferecem a vantagem de fornecer uma estrutura 

terminológica composta por conceitos/termos (tipos de entidades) e definições onde podem se 

detectadas equivalências, possibilitar o alinhamento semântico desses universos, conforme 

demanda o estado atual da Web, com a publicação compartilhada de recursos. A seção a 

seguir trata da Teoria do Conceito de Dahlberg, abordagem teórico-metodologica usada no 

processo de delimitação de conceitos, formulação de termos e construção de definições 

precisas.  

 

4.4 Teoria do conceito de Dahlberg  

 Na década de 1970, Ingetraut Dahlberg desenvolveu a Teoria do Conceito, uma 

abordagem teórico-metodológica que possibilitou a identificação e “[...] fixação do conteúdo 

do conceito”, como também “[...] seu posicionamento em um Sistema de Conceitos” 

(CAMPOS, 2001, p. 100).  

Para Dahlberg (1978a, 1981), um conceito pode ser considerado como uma “unidade 

de conhecimento” de um dado domínio da realidade, já que representa um consenso, um 

entendimento comum compartilhado por especialistas. Um conceito é algo observável, 

formalmente sintetizado por uma expressão verbal, que permite a comunicação, o termo. Este, 

por meio da formulação de uma definição que o especifique, estabelece as fronteiras da 
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intensão
90

 de um dado conceito no discurso. Isso garante o uso de uma linguagem formal em 

domínios da realidade.   

O fato de a Teoria do Conceito ser fruto de um estudo aprofundado que visou a 

seleção de termos, conceitos e a identificação e preparação de definições relevantes no âmbito 

da ciência social, em geral, constitui um seguro arcabouço teórico-metodológico para a 

elaboração desta tese. Daí esta pesquisa, que objetiva descobrir nos vocabulários dos modelos 

conceituais IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM os tipos de entidades – termos, conceitos e 

suas definições –, que apresentam equivalência de significado, a fim de detectar os pontos de 

contato que possibilitem o alinhamento semântico destes modelos, nela se estribar.  

 

4.4.1 Seleção de termos 

Segundo Dahlberg (1981, p. 16), “[...] termos são a forma externa de conceitos”. Os 

conceitos podem ser considerados como uma tríade que consiste em: (A) um referente (que 

pode ser: qualquer objeto material ou imaterial, atividade, propriedade, dimensão, tópico, fato 

etc.); (B) declarações (predicações) sobre um referente, por meio das quais se estabelecem as 

características deste; (C) a forma externa e comunicável do referente e suas características, o 

termo (Ibid., 1981). Abaixo, a figura 12 mostra a representação gráfica denominada triângulo 

conceitual.  

 

 

 

 

                                                           
90

 A intensão de um conceito é a soma total de suas características que é o mesmo que a soma total de conceitos 

das suas hierarquias conceituais mais sua(s) característica(s) específica(s) (DAHLBERG, 1978a).  
Segundo o Dicionário de Filosofia de Mario Bunge, o verbete INTENSÃO significa “o que um predicado ‘diz’: 

seu sentido. O complemento de extensão ou cobertura. Exemplo: a intensão do ‘triângulo’ é ‘a figura plana 

composta de três segmentos de reta que se interceptam’. É um conceito semântico que não pode ser confundido 

com o conceito psicológico de intenção ou com a obscura noção de intencionalidade. Nem o termo ‘intensional’ 

deveria ser definido como não extensional. A intensão de um predicado pode ser definida como uma função de 

predicados para predicar, satisfazendo os axiomas: (1) a intensão de uma conjunção é igual à união das intensões 

dos predicados; e (2) a intensão da negativa de um predicado é igual ao complemento da intensão do predicado 

em um dado universo de discurso. Por exemplo, a intensão de ‘mulher’ é igual à união das intensões de ‘fêmea’ 

e ‘humano’; e a intensão de ‘solteiro’ é igual ao complemento da intensão de ‘casado’ no universo macho dos 

humanos. Estes axiomas implicam logicamente, entre outros, o teorema de que a intensão de uma disjunção é 

igual à intersecção de intensões dos disjuntos. Isto é, a disjunção se enfraquece na medida em que a conjunção se 

fortalece. Daí resulta também que as tautologias são intensionalmente vazias, por isso elas nada acrescentam 

quando se associam a um predicado não-tautológico. A relação entre intensão e extensão é a seguinte: Quanto 

maior a intensão de um predicado, menor a sua extensão, e inversamente. Isto é, quanto mais condições forem 

impostas, menor o conjunto de objetos que as satisfazem. A intensão é uma espécie de parente pobre do sentido: 

enquanto este último é apenas definível para um sistema hipotético-dedutivo, a intensão pode ser determinada 

em um frouxo contexto aberto por meio de definições e descrições” (BUNGE, 2012, p. 200, grifo do autor). 
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Figura 12 – Triângulo conceitual 

 
                                Fonte: Dahlberg (1981, p. 16).  

 

 Ressalta-se que apenas um termo (formado por uma ou mais de uma palavra) pode 

representar um conceito, embora também exista a possibilidade de que um conceito seja 

descrito implicitamente em um texto sem já ter um termo apropriado a ele, talvez porque a 

necessidade de fazê-lo ainda não tenha surgido. Por outro lado, a frequência de uso de um 

conceito, seja por meio de uma circunscrição composta por vários termos ou uma frase que 

possibilitará sua identificação, permitirá que ele encontre seu termo único ou forma abreviada. 

Portanto, a frequência com que ocorrem tais circunscrições é um dos critérios para a 

existência de conceitos e a possível geração de uma forma verbal estável, o termo (Ibid., 

1981).   

 Dahlberg (1981, p. 16) afirma que “[...] um campo conceitual é todo ambiente 

conceitual de um conceito, seus conceitos mais amplos, mais estreitos e associativos, suas 

relações genéricas, partitivas, opostas e funcionais”. Isso explica a importância da seleção 

precisa de um termo e da construção de uma definição relevante que o individualize em seu 

contexto de uso.    

A autora revela que, em geral, existem duas maneiras de selecionar termos. A primeira 

é procedendo indutivamente de um termo, e levando em consideração qualquer combinação 

ou co-ocorrência desse termo com outro, assim como qualquer termo vinculado que ocorra 

nas definições de um conceito em questão. Para ela, algumas dessas características 

desempenham o papel de conceitos mais amplos. Alguns deles dão origem à busca de casos 

análogos, alguns desempenham o papel de links para outros conceitos. Por isso é preciso ser 

cauteloso com as definições selecionadas para tal “exploração”. Se elas não forem adequadas, 

então, os termos implicados podem não ser relevantes.  
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A segunda é proceder dedutivamente a partir de um campo do conhecimento, e levar 

em consideração qualquer termo especial que desempenhe um papel principal apenas nesse 

campo. Os campos do conhecimento ou de assunto estão sendo estabelecidos pelo 

entendimento comum das pessoas que investigam ou desenvolvem social e tecnicamente uma 

determinada área objeto, ou certa faixa de procedimentos para uma finalidade especial 

(conforme mostra a seção 2). A literatura desse campo contém os termos em questão. 

Também é possível encontrá-los em tesauros especiais e dicionários, se já tiverem sido 

elaborados em um campo de assunto especial. O campo deve ser bem definido, a fim de que a 

seleção de termos relevantes seja realizada de modo a visar termos apropriados e a descartar 

termos de outros campos que sejam mais amplos ou mais simples. Dahlberg (1981) ressalta 

que a maneira mais eficaz para a seleção de termos relevantes é, provavelmente, uma 

combinação das duas abordagens.  

 

4.4.2 Estabelecendo definições relevantes 

 Uma “[...] definição é o estabelecimento de uma equivalência entre o termo (o 

definiendum) e as características necessárias de um referente de um conceito (o definiens) 

com o propósito de delimitar o uso do termo em um discurso” (DAHLBERG, 1978a, p. 149). 

Ou seja, uma definição é um instrumento para estabelecer fronteiras para a intensão de um 

conceito, ela representa a soma das características que serão sintetizadas por uma forma 

verbal comunicável, o termo.  

 Dahlberg (1981, p. 17) explica que “[...] definições podem ser estabelecidas (1) apenas 

no nível verbal (sem considerar um referente), (2) apenas no referente (sem considerar as 

características) e (3) no conceito como um todo”. Esses três tipos de definições, também 

derivadas do triângulo conceitual (figura 12), podem ser distinguidas da seguinte forma:  

- uma definição nominal é a definição na qual o definiendum é uma expressão verbal (um 

termo) e os definiens uma equivalência textual deste termo. (De acordo com o triângulo 

conceitual: C = B);  

- uma definição ostensiva é uma definição na qual os definiens são estabelecidos apontando 

para um referente nomeado pelo definiendum. (De acordo com o triângulo conceitual: C = A);  

- uma definição conceitual (ou definição real) é uma definição na qual o definiendum contém 

as características necessárias de um referente nomeado pelo definiendum. (De acordo com o 

triângulo conceitual: C = B de A) (Ibid., 1981).  
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 Dahlberg (1981, p.17) observa que “[...] as definições nominais são usualmente as 

formas de definições encontradas em dicionários ou usadas para propósitos estipulados. A 

prática usual dos lexicógrafos é ir de C para B [...]”. Por outro lado, segundo a autora, “[...] 

definições ostensivas pressupõem a compreensão e interpretação de um observador”. Já “[...] 

as definições conceituais são as que estabelecem unidades de conhecimento, explicitando as 

características necessárias por meio da predicação de um referente em questão”. Este último 

tipo de definição se tornou alvo de melhor detalhamento no estudo desenvolvido por Dahlberg 

(1981, p. 17), porque o ponto principal para o estabelecimento de definições de conceito está 

na identificação das características no ponto B do triângulo conceitual. Este estabelece os 

elementos de um conceito e revela também a estrutura pela qual eles são mantidos juntos.  

 

4.4.3 Tipos de definições de acordo com a estrutura  

 Para Dahlberg (1981, p. 17), existem três tipos diferentes de relações conceituais que 

formam certas estruturas conceituais (estruturas de organização de características), a saber, a 

genérica, a partitiva e a funcional:  

 (1) a definição genérica – se utiliza do princípio ‘genus proximum et differentiae 

specificae’ para sua estrutura. Ou seja, em qualquer caso, a primeira característica 

mencionada é o conceito mais amplo do conceito a ser definido; o segundo e todas as 

características seguintes são distintas – distinguindo um conceito do outro. Por exemplo:  

Sodalidade = df    uma sociedade de membros da Igreja Católica Romana para fins religiosos ou caridade  

Análise 

Gênero = sociedade 

Differentia specifica (1) = membros da Igreja Católica Romana 

Differentia specifica (2) = para fins religiosos ou caridade. 

 (2) a definição partitiva – usa o fato de que um referente pode ser um todo, cujas 

partes podem ser reconhecidas como suas características e enumeradas como tal, por 

exemplo:  

Sociedade = df   um grupo de pessoas formando uma única comunidade 

Análise 

Todo = um grupo 

Parte = pessoas, membros do grupo. 

 (3) a definição funcional – é aquela que gera, cria seu referente pelo resultado de uma 

operação exercida sobre algo ou alguém ou de um processo ‘sofrido por’ um referente. 

Também chamada de “definição operacional”, “definição genérica” (Ibid., 1981), por 

exemplo: 
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Produto nacional bruto = df  valor total da produção anual de bens e serviços de uma nação 

Análise 

Operação = (computar) o valor total de bens e serviços que uma nação produziu em um determinado ano. 

 Dahlberg (1981) explica que uma função pressupõe um assunto lógico e um predicado 

lógico e, muitas vezes, também complementos ou suplementos, como condicional, causal, 

final ou outras relações. Estes desempenham o papel de características nas definições de tal 

conceito. Observe-se: 

Assunto lógico = bens e serviços de uma nação 

Predicado lógico = (cálculo do) valor total de saída 

Complemento (condição aqui) = base anual. 

Casos de definições funcionais não são tão frequentes; na maioria das vezes, há maior 

ocorrência de definições genéricas e partitivas (Ibid., 1981).    

 Ressalta-se que o principal objetivo de uma definição é conectar algo desconhecido a 

algo já conhecido. Ou seja, delimitar o uso de um termo à sua intensão, isto é, ao seu 

conteúdo de características em sua conexão estrutural, conforme exemplificamos acima. A 

estrutura e o conteúdo de uma definição dependem, em grande parte, da intensão do autor ao 

formulá-la (Ibid., 1981).  

 Porém, existem as definições implícitas que, segundo Dahlberg (1981), são 

tipicamente de valor limitado, uma vez que, geralmente, são incompletas e podem também 

não ter a intensão de um autor de servir além de seu próprio quadro de argumentação. No 

entanto, se não houver definições explicitas de um dado conceito, então as implícitas podem 

ser coletadas para formar a base sobre a qual se deve reunir e analisar as características 

necessárias de um conceito.   

 

4.4.4 Regras para definições 

 Segundo Dahlberg (1981), as definições encontradas na literatura nem sempre 

atendem aos padrões e critérios necessários à formulação de definições relevantes. Em vista 

disso, foram elaboradas as seguintes regras que devem ser consideradas ao avaliar definições 

existentes ou preparar novas. 

A)- Regras relativas à forma das definições: 

(1) Simplicidade: as definições devem conter apenas as características necessárias de 

um referente; adicionalmente, os acidentais mencionados não pertencem a uma definição 

adequada ou ao conceito em questão. Tais características adicionais podem ser mencionadas 
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em uma explicação a fim de mostrar possíveis novos conceitos que podem evoluir a partir dos 

conceitos definidos.  

(2) Clareza: as palavras e os termos usados em uma definição devem ser claros ou 

serem definidos dentro do ambiente/sistema de definição em questão. 

(3) Nível: a expressão usada em um definiens deve estar de acordo com o idioma e o 

conhecimento do assunto dos destinatários. Em definições para cientistas, podem-se usar 

termos mais técnicos do que em definições para políticos, tecnólogos, estudantes de ensino 

médio etc. 

(4) Justaposição de definições: a enumeração de um número de termos (equivalentes), 

sinônimos ou quase sinônimos próximos do termo do definiendum não produz uma definição 

orientada ao referente, já que, em geral, existem definições em que os termos justapostos não 

estão relacionados uns aos outros explicitamente, nem a outros conceitos, de modo a revelar 

falta de conexão entre eles.   

 

B)- Regras relativas ao conteúdo das definições: 

 (5) Correspondência ao referente: definiendum e definiens devem ter um mesmo 

referente. Se um se refere a um processo e o outro a um objeto, então a definição não é 

aceitável.  

 (6) Completude da definição: as definições são completas quando abarcam todas as 

características necessárias para um referente de forma estruturada. 

 (7) Adequação da extensão de uma definição: como uma definição delimita o uso de 

um termo no discurso pelas características necessárias (sua intensão) incluídas, deve-se ter 

cuidado para que a seleção dessas características não diminua ou amplie inadequadamente o 

uso de seu definiendum.  

 (8) Inclinação nas definições: as definições não podem incluir pontos de vista. Tais 

definições não objetivam reconhecimento ou verdade, mas querem acusar, revelam 

subjetivismo não científico.   

 (9) Mistura de conceitos: na ciência social parece ser comum que um conceito geral 

receba uma interpretação especial por falta de um termo especial adequado.  

 (10) Circularidade da definição: circularidade pode ocorrer de duas formas: (a) pelo 

uso do definiens de uma definição como definiendum de outra; ou (b) usando um genus 

proximum no definiens que foi definido em outro lugar no sistema de definições como um 

subconceito do conceito em questão.  
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4.4.5 Conceitos e características  

 De acordo com Dahlberg (1981), para entendermos como ocorre o processo de 

elaboração de definições, precisamos ter conhecimento de como são formados conceitos e 

características (que também são conceitos). Existem três tipos de conceitos: o geral, o 

especial e o individual.  “[...] Um conceito geral é o referente de todos os casos especiais de 

aplicação. Um conceito especial é válido apenas para alguns casos de aplicação de um 

conceito geral”. Já “[...] um conceito individual é aquele cujo referente é apenas um caso 

especial” (Ibid., 1981, p. 19, grifo do autor). 

Dahlberg (1981, p. 19) explica que “[...] o conceito geral está incluído no especial, por 

sua vez, estes estão incluídos em conceitos individuais.” Um conceito individual não precisa 

de definição, uma vez que tais conceitos não exigem qualquer delimitação de seu termo em 

uso, pois apontam para algo individual que não implica confusão alguma (Ibid., 1981). 

 Para esses tipos de conceitos deve haver referentes do tipo indicado na subseção 4.4.1, 

desta tese. Assim, retornaremos à figura 12, que apresenta o triângulo conceitual, para 

entendermos os exemplos a seguir, elaborados por Dahlberg (1981, p. 19), a fim de prestar 

esclarecimentos acerca da formação e construção de conceitos e características.  

 De acordo com o triângulo conceitual, o que é acumulado em B são declarações 

(características) que podem ser feitas sobre o referente em A. Estas declarações devem ser 

verificáveis e se referir apenas ao referente em questão, não a diferentes tipos dele. Como 

exemplo, se tomarmos como referente “sodalidade”, então as afirmações sobre isto seriam:  

- é uma sociedade; 

- dos membros da Igreja Católica Romana; 

- tem um propósito religioso; 

- tem um propósito de caridade. 

 Cada uma dessas declarações produz uma característica. Assim, as características 

formuladas são: 

(1) “Sociedade” 

(2) “Membros da Igreja Católica Romana” 

(3) “Religião” (propósito) 

(4) “Caridade” (propósito) 

 No triângulo conceitual, o ponto C apresenta o nome sintetizador (o termo) obtido a 

partir do referente e de suas características necessárias. Segundo Dahlberg (1981), se nós não 

obtivéssemos previamente a ideia de ‘sodalidade’ para o termo em si (antes de começarmos o 

exercício), teríamos que apontar para algo sem nome (X), do qual nós apenas conheceríamos 



109 

 

 

suas características. Mas o simples fato de conseguirmos identificar essas características nos 

possibilitará criar o conceito.  

 A partir do conhecimento das características, também é possível substituir um termo 

conhecido pelo seu referente em um idioma, e por um termo sinônimo em outro. Porém, no 

exemplo aqui explorado, não foi encontrado termo equivalente nos idiomas alemão e russo. 

Nesses casos, é preciso descrever o conteúdo de cada conceito por suas características ou por 

um resumo delas. 

 Observou-se, no exercício acima, que os tipos de características exibidas mostram que 

(1) e (2) – são differentiae specificae para (1) – formar o genus proximum e (3) e (4) a 

differentiae specificae ligada ao genus pela função, ‘propósito’. Conforme a subseção 4.4.3, a 

característica necessária ao referente ‘sociedade’ está em (2), que mostra o tipo de membros 

dessa sociedade. Para distinguirmos este tipo de sociedade de outras católicas romanas, torna-

se necessário adicionar as características (3) e (4), embora a característica (3) possa ser 

omitida se alguém pudesse pressupor que um grupo católico romano tem propósito religioso. 

Para Dahlberg (1981), essa análise mostrou claramente o quanto dependemos do 

conhecimento dos elementos das definições e de suas funções a fim de estabelecermos as 

fronteiras de um conceito. Muito conhecimento é necessário e, subsequentemente, exibido 

para analisar características de um referente. Isso explica o porquê de um conceito ser 

chamado “unidade de conhecimento” (Ibid., 1981, p. 19).  

 Características podem ser essenciais e acidentais. As características essenciais são 

aquelas que devem estar presentes em todos os casos do referente de um conceito. Sem elas, 

um conceito não existe nem pode ser definido. São, simplesmente, essenciais. Ao contrário, as 

características acidentais são aquelas que um referente pode adquirir em uma de suas 

especializações. Como mostra o exemplo a seguir, no qual temos “sociedade” como o  

referente em questão. 

Características essenciais:                            Caracteristícas acidentais: 

‘Grupo de pessoas’                                         ‘Caridade’ 

‘Comunidade única (forma)                              ‘Pesquisa’ 

            ‘Atividades esportivas’ etc. 

 

 Características acidentais, que podem ocorrer em alguns casos de um referente, são 

limitadas em número e tipo. Assim, por não pertencerem ao referente de um conceito, elas 

não devem ser mencionadas em sua definição. Também existem características implícitas ou 

explicitas. Por exemplo, o fato de que uma sociedade é composta por um grupo de pessoas 

implica saber que tipo particular de pessoas a compõe, ou seja, uma sociedade precisa ser 

definida dizendo que tipos de pessoas a compõem como um grupo (Ibid., 1981).  
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 Dahlberg (1981) menciona que o conceito de qualquer objeto material é constituído 

por características de forma, estrutura e matéria. E, por ser um produto feito pelo homem, 

deverá também agregar as características de propósito. Assim, esses tipos gerais de 

características devem ser observados em todos os casos de análise de um conceito de 

determinado objeto material. 

 Agora, se uma atividade ou uma propriedade for definida, deve apresentar uma 

característica implícita sempre (por exemplo, alguma entidade), uma vez que esse conceito 

está associado a um ator ou a uma coisa da qual uma ação ou uma propriedade pode ser 

declarada. 

 Com relação às características ‘definidoras’ e ‘acompanhantes’, Dahlberg (1981) 

esclarece que se o genus proximum for considerado uma característica essencial, então ele é 

também o genus proximum do genus proximum e assim por diante, até se atingir a categoria 

final de um genus supremum, e então criar uma hierarquia de genus proximum. Todas seriam 

características essenciais de um determinado conceito, bem como a hierarquia de suas 

differentiae specificae. No entanto, ao definir um conceito, é desnecessário mencionar todas 

essas características essenciais. É suficiente a presença dos conceitos muito próximos, como: 

genus proximum e differentiae specificae, que são as características definidoras necessárias 

para as relações de um conceito com pelo menos dois outros (Ibid., 1981). 

 Por outro lado, um conceito nunca ‘acompanha’ características, uma vez que qualquer 

delas sempre cria um novo conceito, se aplicado em um caso determinado. Tais características 

podem servir apenas como exemplo para possíveis subconceitos de um determinado conceito. 

Se aplicado em um subconceito, elas se tornam características definidoras.  

 Dahlberg (1978a, 1981), com base nas categorias de Aristóteles, elabora uma tipologia 

de características, de modo a simplificar o uso delas em definições. A figura 13 lista essas 

classes finais de todos os tipos de características compostas por categorias formais e 

subcategorias formais.  
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Figura 13 – Classes finais de todos os tipos de características 

 
               Fonte: Dahlberg (1981, p. 20). 

 

Segundo Dahlberg (1981), essas categorias e subcategorias formais, ao manterem 

relações com as categorias do ser (as do homem), formam as seguintes categorias finais: 

forma e estrutura; matéria e energia; matéria agregada (Terra e cosmo); plantas e animais; 

homem; sociedade; produtos materiais do homem e da sociedade; produtos intelectuais do 

homem e da sociedade e produtos da cultura espíritual do homem e da sociedade. Essas 

categorias do ser, se organizadas em ordem crescente de complexidade, também podem ser 

usadas para a determinação das categorias essenciais dos conceitos.  

Menciona a autora, ainda, que as atividades do homem e da sociedade exercidas sobre 

fatos e fenômenos dessas categorias conduzem àquelas unidades de conhecimento que 

encontramos em nossos estoques de conhecimento (livros, revistas científicas etc.) e também 

em nossa mente. 

 

4.4.6 Relações conceituais 

 Relações entre conceitos também precisam ser conhecidas quando começamos a 

elaborar um campo conceitual, isto é, todo ambiente conceitual de um conceito. Dahlberg 

(1981) resume estes relacionamentos em dois tipos: formais e materiais. 

 As relações conceituais formais são aquelas que são estabelecidas se compararmos um 

conceito com uma das categorias ou subcategorias formais (figura 13), atribuindo-as a uma 
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das classes formais. Essa mesma atribuição ocorre na definição de algo, como um objeto, um 

processo, uma qualidade e, assim, nomeando o ‘supremum genus’ de algo.  

 As relações de conceito material podem ser: (1) relação genérica ou relação gênero-

espécie-indivíduo; (2) relação partitiva; (3) relação de oposição e (4) relação funcional. 

 Nas relações genéricas, as características dos conceitos aumentam a partir de um 

conceito mais geral, adicionando cada vez mais um conceito (característica) a ele. Assim, 

criam-se subconceitos em uma sequência, como numa escala conceitual: sociedade; 

sodalidade; sodalidade da dama; sodalidade da dama de Pittsburg. Essas relações são usadas 

em definições genéricas. 

 A relação partitiva existe entre os conceitos de um todo e os conceitos de suas partes e 

elementos. Esse tipo de relação é usado em definições partitivas. 

 A relação de oposição existe entre tais conceitos em que um par de características está 

em um relacionamento contraditório, contrário ou positivo-neutro-negativo entre si. São 

exemplos disto: vida – morte; colorido – incolor; manhã – noite. Essas relações não são 

usadas em definições formais, mas para esclarecimento, onde o ‘oposto’ de um conceito é 

frequentemente mencionado. 

 A relação funcional existe entre conceitos em uma constelação sintática. São relações 

entre os componentes de uma afirmação/proposição e dependem das valências semânticas de 

um conceito relacionado a uma atividade (por exemplo, “produzir” demanda que um 

produtor, um consumidor, um produto etc. estejam envolvidos). Essa relação é usada em 

definições funcionais. 

 Dahlberg (1981) declara que o conhecimento dessas relações ajuda a construir 

sistemas de conceitos e a reconhecê-las entre unidades de conhecimento. Isso também 

possibilita identificar definições relevantes. 

 

4.4.7 Construção de definições 

 A formulação de definições requer conhecimentos sobre (A) os referentes de 

conceitos, (B) as categorias a que um conceito pertence e (C) os possíveis usuários de uma 

definição e seu vocabulário.  

Dahlberg (1981) afirma que, para acumular conhecimento sobre o referente de um 

conceito, é preciso coletar afirmações (declarações) sobre esse referente (A), de modo a 

identificar suas características. Também são necessárias informações sobre (B), as categorias 

conceituais, as quais ajudarão a identificar o genus (ou gênero) ao qual um conceito deve estar 
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relacionado. Já o conhecimento de (C) determinará a expressão verbal apropriada para uma 

definição. A construção de uma definição de conceito tem muito em comum com a construção 

de um conceito.  

Para a formulação de definições, diferentes tipos de definições podem ser usados 

como modelos. Apresentamos alguns exemplos oferecidos por Dahlberg (1981), em que 

referentes especiais são a base para a construção de diferentes tipos de definições. 

(1) Se o referente de um conceito é um objeto, então a definição de seu conceito pode ser 

genérica ou partitiva, por exemplo: 

partido = df 

    grupo de pessoas que trabalham para promover uma plataforma política 

        gen. prox.                                        diff. spec. 

 

octógono = df 

     uma figura plana com oito ângulos e oito lados 

             todo                   partes              partes 

 

(2) Se o referente é uma propriedade, a definição de seu conceito é, geralmente, genérica, por 

exemplo: 

dependência = df 

     confiança no apoio ou ajuda de alguém   

   gen. prox.               diff. spec. 

(3) Se o referente é uma atividade, então a definição de seu conceito pode ser genérica, 

partitiva ou funcional, por exemplo: 

confiança = df 

     a firme crença na honestidade, confiabilidade de outro  

       gen. prox.                         diff. spec. 

 

documentação = df 

     as técnicas de coleta, análise, armazenamento e recuperação da informação 

          todo          parte       parte              parte                             parte 

 

fabricar = df  formar pela arte e trabalho 

 

(4) Se o referente é um campo de assunto (normalmente, uma combinação de um objeto e 

uma atividade), a definição deve ser partitiva, enumerando as partes essenciais de um campo, 

tais como seu objeto, atividades, especialidades, objetivo, aplicações etc., por exemplo: 
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medicina = df 

     a ciência de prevenir e tratar doenças  

        todo         parte              parte 

 

 Dahlberg (1981) declara que a principal questão que precisamos ter em mente na 

construção de um sistema de definições é se ele irá ajudar a entender o que conhecemos e 

quão bem conhecemos algo para, então, determinar o referente de um conceito. Uma vez 

determinado o referente e sua ‘caracterização’, por meio de características estruturadas, o 

conceito será estabelecido. O termo desempenha um papel secundário, especialmente nas 

ciências sociais. Com a pluralidade de expressões e escolas de pensamento, uma forma verbal 

de um conceito é bastante rara. Mas, para reconhecer que por trás de muitas expressões 

diferentes há apenas um conceito oculto ou vice-versa, um acumulado número de conceitos 

necessita ser identificado a fim de determinar aqueles que mantêm correspondência com o 

referente por meio das características necessárias para compôr a estrutura de uma definição. 

Isso ocorre porque definições podem ser consideradas como representações formais de 

conceitos, individualizando um termo a fim de garantir relações semânticas com outros 

relacionados.  

Isso é um fundamento importantíssimo, tendo em vista que para alinharmos 

semanticamente vocabulários de sistemas de organização do conhecimento, é necessária a 

identificação de conceitos equivalentes em significado, os quais servirão de pontos de contato, 

interligando esses vocabulários por meio de correspondências semânticas. A subseção 

seguinte traz esclarecimentos acerca do alinhamento semântico de vocabulários de sistemas 

de organização do conhecimento.  

 

4.5 Alinhamento semântico 

Segundo Bermès (2013, p. 105), “[...] falamos de alinhamento para designar um 

conjunto de relações entre classes [entidades] e propriedades [atributos] de duas [ou mais] 

ontologias [ou modelos conceituais] que são semanticamente comparáveis”. Ou seja, no 

processo de alinhamento, tipos de entidades ou classes, propriedades e relações 

semanticamente equivalentes são interconectadas e/ou interligadas de modo a permitir a 

correspondência simultânea entre diferentes vocabulários.  

Para Ehrig (2007, p. 19), “[...] alinhamento é uma atividade na qual os objetos 

envolvidos estão em alguma relação mútua” de equivalência. Esse autor ainda esclarece que 

“[...] alinhamentos elementares não se restringem a relações de igualdade”, pois podem ser 
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utilizadas diferentes relações, como de “[...] identidade, subsunção, instanciação e 

ortogonalidade” (Ibid., 2007, p. 20). Assim, “[...] o alinhamento mantém as ontologias 

reutilizadas inalteradas e em seus locais de origem, porém gera um conjunto de vínculos 

(links) entre os termos dessas ontologias” (CAMPOS, 2011, p. 91). Por isso, sistemas de 

organização do conhecimento, como ontologias (e/ou modelos conceituais), precisam ser 

desenvolvidos mediante consenso de especialistas em domínios específicos da realidade a fim 

de que a delimitação de conceitos, a adoção de termos e a fomulação de definições estejam 

alicerçadas no universo do discurso em questão (como mostra a seção 4.4). Isso possibilitará a 

redução de problemas como ambiguidade e sinonímia. 

Fengel (2012) define o alinhamento semântico como a “[...] determinação e coleta de 

relações entre conceitos com o mesmo significado ou significado semelhante”. Ou seja, 

alinhar semanticamente é identificar a correspondência de significados equivalentes entre 

tipos de entidades (conceitos/termos e definições) em vocabulários de sistemas de 

organização do conhecimento (modelos conceituais e/ou ontologias), de modo que, como 

pontos de contato, permitam a interligação desses vocabulários na Web.  

Desta forma, uma entidade A de um dado modelo conceitual será alinhada 

semanticamente com uma entidade B de outro modelo conceitual quando pudermos afirmar 

que: A é B (A é igual a B), A é semanticamente equivalente a B (por exemplo, Artista é 

Autor) ou, A é um B (A está incluído na classe de coisas de B, por exemplo, Livro é um 

Documento). Daí a importância de que vocabulários sejam bem construídos e atendam às 

especificações de normas internacionais como ISO 25964-1/2 que tratam de tesaurus e 

interoperabilidade com outros vocabulários.  

Instituições de patrimônio cultural e memória, em seu esforço para acompanhar o 

aprimoramento das tecnologias de informação e comunicação, têm liderado iniciativas de 

harmonização e mapping (mapeamento) de modelos conceituais. Isso pode ser considerado 

um passo que antecede o alinhamento semântico propriamente dito, pois, ao harmonizar e/ou 

mapear vocabulários de sistemas de organização do conhecimento, é possível identificar 

equivalências e modelar esses sistemas de forma que sejam compatibilizados. O que pode 

garantir o alcance da integração de acervos heterogêneos no atual contexto da Web, cujo 

caráter é de urgência.  

O documento oficial do CIDOC CRM mencionou em seu escopo a preocupação com 

“[...] a troca de informações relevantes com bibliotecas e arquivos, e a harmonização do CRM 

com seus modelos [...]” (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 2004, 2017, p. ii). 
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Como ocorreu nos estudos do grupo de trabalho denominado International Working Group on 

FRBR and CIDOC CRM Harmonisation, que foi responsável pela publicação do FRBR 

object-oriented definition and mapping to FRBRER, versão 0.9, o qual definiu a versão 

orientada a objeto do modelo conceitual FRBR, harmonizada com o CIDOC CRM, 

denominada FRBRoo – uma “[...] ontologia formal destinada a capturar e representar a 

semântica subjacente de informações bibliográficas e facilitar a integração, mediação e 

intercâmbio de informações bibliográficas e de museus” (INTERNATIONAL WORKING 

GROUP ON FRBR AND CIDOC CRM HARMONISATION, 2012, p. 10).    

Posteriormente, o IFLA FRBR Review Group publicou o documento Transition 

mappings: user tasks, entities, attributes and relationships in FRBR, FRAD and FRSAD 

mapped to their equivalents in the IFLA Library Reference Model (2017), cujo foco do estudo 

foi o mapeamento de equivalências dos requisitos funcionais dos três modelos da família FR 

para que um modelo único fosse consolidado, o IFLA LRM.  

Campos (2011, p. 93) afirmou que “[...] existem na literatura diferentes sentidos do 

uso do termo mapping [ou mapeamento]”. Nesta tese, mapeamento está sendo entendido 

segundo a definição estabelecida pela norma ISO 25964-2 (2013, p. 8) “[...] processo de 

estabelecer relações entre os conceitos de um vocabulário e os de outro”. Isso torna o 

mapeamento uma ferramenta imprescindível para a identificação de equivalências de 

significado entre tipos de entidades em vocabulários de sistemas de organização do 

conhecimento, como modelos conceituais, conforme descreve a seção que trata da 

metodologia empregada neste estudo. 

 Breitman (2010, p. 7) declara que “[...] ontologias são modelos conceituais que 

capturam e explicitam o vocabulário utilizado nas aplicações semânticas. Servem como base 

para garantir uma comunicação livre de ambiguidades”. Berners-Lee, Hendler e Lassila 

(2001) afirmam que as ontologias serão a língua franca da Web Semântica.  

Uma das definições para ontologia mais difundida na literatura de Web Semântica foi 

proposta por Gruber (1993, p. 199): “[...] ontologia é uma especificação explícita de uma 

conceituação”. Segundo o autor, “[...] uma conceituação é uma abstração, uma visão 

simplificada do mundo que desejamos representar para algum propósito” (Ibid., 1993, p. 199). 

Um modelo conceitual adota a visão natural de que o mundo real é composto por tipos de 

entidades e relacionamentos (CHEN, 1976). Ou seja, conceitos/termos (tipos de entidades) e 

relações são definidos como requisitos para representar elementos significativos de um 
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domínio da realidade ou um contexto genérico e mais amplo, como patrimônio cultural e 

memória.  

 A noção de ontologia proposta por Uschold (1998
91

 apud JASPER; USCHOLD, 1999, 

p. 2) é “[...] uma das mais abrangentes” (BREITMAN, 2010, p. 31). Nela, o autor afirma que 

“[...] uma ontologia pode assumir vários formatos, mas necessariamente deve incluir um 

vocabulário de termos e algumas especificações de seu significado” (USCHOLD, 1998 apud 

JASPER; USCHOLD, 1999, p. 2, grifo nosso). Ou seja, estas especificações devem “[...] 

abranger definições e uma indicação de como os conceitos estão inter-relacionados, o que 

resulta na estruturação do domínio e nas restrições de possíveis interpretações de seus termos” 

(Ibid., 1999, p. 2). Isso é essencial para que equivalências de significado de conceitos/termos 

(tipos de entidades) e suas definições sejam identificadas em vocabulários de sistemas de 

organização do conhecimento, como modelos conceituais.  

Guarino (1998) sugere uma classificação por tipos de ontologias de acordo com o 

nível de generalidade, a saber: ontologias de alto nível ou nível superior, ontologias de 

domínio, ontologias de tarefa e ontologias de aplicação. As ontologias de alto nível ou nível 

superior descrevem conceitos muito gerais como espaço, tempo, matéria, objeto, evento, ação 

etc., que são independentes de um problema ou domínio particular. Já as ontologias de 

domínio e ontologias de tarefa descrevem, respectivamente, o vocabulário relacionado com 

um domínio genérico (como medicina ou automóvel) ou uma tarefa ou atividade genérica 

(como diagnóstico ou venda), pela especialização dos termos introduzidos na ontologia de 

alto nível. As ontologias de aplicação descrevem conceitos que dependem tanto de um 

domínio particular quanto de uma tarefa, que são muitas vezes especializações de ambas as 

ontologias relacionadas (Ibid., 1998). 

De acordo com os tipos de ontologias propostos por Guarino (1998), os modelos 

conceituais de instituições de patrimônio cultural e memória – IFLA LRM, CIDOC CRM e 

RiC-CM –, podem ser classificados da seguinte forma: o modelo conceitual CIDOC CRM 

pode ser considerado uma ontologia de alto nível ou de nível superior, enquanto que os 

modelos conceituais IFLA LRM e RiC-CM podem ser considerados ontologias de domínio, 

embora o documento oficial do modelo IFLA LRM o descreva como um modelo conceitual 

de referência de alto nível por se tratar de um modelo E-R melhorado. Porém, ao 

contemplarmos os 11 tipos de entidades e demais elementos (37 atributos e 36 relações) e 

confrontarmos com as definições propostas por Guarino (1998), percebemos que o modelo 

                                                           
91 USCHOLD, M. Knowledge level modelling: Concepts and terminology. Knowledge Engineering Review, v. 

13, n. 1. Also available as AIAI-TR-196 from AIAI, The University of Edinburgh, 1998. 
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IFLA LRM se harmoniza com a proposta da definição de uma ontologia de domínio; 

portanto, assim o classificamos.  

 Importa esclarecer que o CIDOC CRM é visto como uma ontologia de alto nível, 

porque é um modelo genérico orientado a objeto que incorpora agentes, classes, processos e 

relacionamentos entre eles. Também torna possível contextualizar tempo, espaço, ação, 

matéria, evento e o papel humano envolvido na criação de artefatos, isto é, “[...] objetos de 

museu [que] são objetos separados de seu contexto original (primário) e transferidos para uma 

nova realidade de museu a fim de documentar a realidade da qual eles foram separados” 

(VAN MENSCH, 1992, p. 104, grifo nosso). Esses “objetos” nascem naturalmente e, hoje, 

tornam-se artefatos, ou seja, são “produtos de uma construção social” (SEARLE, 1995). 

Portanto, documentam parte de um universo mais amplo por meio de conceitos genéricos.  

Assim, consideramos o CIDOC CRM uma ontologia de alto nível por apresentar uma 

estrutura de dados mais abrangente, que independe de um domínio particular, podendo ser 

facilmente extendido e/ou expandido a domínios recíprocos, como bibliotecas e arquivos. 

Entretanto, é possível notar que os três modelos, por se tratarem de sistemas de organização 

do conhecimento de domínios recíprocos, como o patrimônio cultural e memória, possibilitam 

alta probabilidade de identificar conceitos/termos (tipos de entidades) equivalentes em seus 

vocabulários de modo a permitir que se alinhem semanticamente. Isso sobretudo poderá 

contribuir para que sejam implementados com os princípios das tecnologias Linked Data da 

Web Semântica, os quais serão tratados na seção a seguir.  

 

4.6 Linked Data  

Heath e Bizer (2011, p. 7) mencionam que “[...] o termo Linked Data refere-se a um 

conjunto de melhores práticas para publicar e interligar dados estruturados na Web”. Assim, 

as melhores práticas definidas para o Linked Data têm possibilitado o desenvolvimento de 

uma Web de dados (Web of Data). “[...] Essa Web de Dados, [...], apresenta uma oportunidade 

revolucionária para a percepção de valores de dados derivados” (Ibid., 2011, p. 5).   

Tim Berners-Lee (2006) introduziu essas melhores práticas para a arquitetura Web. 

Posteriormente, essas práticas tornaram-se conhecidas e adquiriram o status de princípios, os 

quais são: usar URI
92

 como nomes para recursos; usar URI e HTTP
93

 para que as pessoas 

                                                           
92

 Uniform Resource Identifier (URI). Segundo Berners-Lee, Fielding e Masinter (2005, p. 1, 4), o URI “é um 

conjunto compacto de caracteres utilizado para a identificação de um recurso abstrato ou físico”, assim, “um 

URI fornece ao recurso um significado simples e extensível para sua identificação”. 



119 

 

 

possam encontrar esses nomes; ou, ainda, quando alguém procurar por um URI, devem ser 

fornecidas informações úteis, usando os padrões RDF e SPARQL
94

 e; por fim, incluir links 

para outros URI, de forma que outros recursos possam ser descobertos.    

Deste modo, esses quatro princípios foram denominados Linked Data Principles, com 

o objetivo de “[...] fornecer uma receita básica para publicar e interligar dados usando a 

infraestrutura da Web aderindo à sua arquitetura e padrões” (BIZER; HEATH; BERNERS-

LEE, 2009). “[...] Para entender os Linked Data Principles, é importante entender a 

arquitetura dos documentos Web clássicos” (HEATH; BIZER, 2011, p. 7). Por isso, ao 

considerarmos os quatro princípios Linked Data mencionados acima, devemos entendê-los 

bem. 

 O primeiro defende o uso de um URI referencial para identificar, não apenas 

documentos Web e conteúdo digital, mas também objetos do mundo real e conceitos 

abstratos. Podemos incluir entre as coisas tangíveis, pessoas, lugares e carros, ou para aquelas 

que são mais abstratas, tais tipos de relacionamentos para Knowing somebody, como o 

conjunto de todos os carros verdes do mundo ou a própria cor verde. Assim, este princípio 

pode ser visto como um alargamento do âmbito de aplicação da Web a partir de recursos 

online para abranger qualquer objeto ou conceito no mundo  (Ibid., 2011).   

O segundo princípio Linked Data apoia o uso de URI e HTTP para identificar objetos 

e conceitos abstratos, de modo a permitir que estes URI ao serem dereferenced (isto é, 

visualizados), o protocolo HTTP permita o acesso ao objeto ou conceito identificado. Isso 

tornará possível uma ampla gama de aplicações diferentes para processar o conteúdo da Web. 

Mas é importante chegar a um acordo sobre formatos de conteúdo padronizado.  

O terceiro princípio está pautado na defesa do uso de um modelo de dados único para 

publicação de dados estruturados na Web, o RDF. Assim, “[...] o RDF é um modelo para 

representar objetos e seus relacionamentos”, de modo a fornecer “[...] uma semântica 

simplificada que pode ser representada através da sintaxe XML
95

” (BREITMAN, 2010, p. 
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 Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Segundo Tammaro e Salarelli (2008), o HTTP é um protocolo 

desenvolvido por Tim Berners-Lee na década de 1990 como estrutura de sustentação de todo o universo Web. 

Heath e Bizer (2011, p. 7) esclarecem: “o protocolo HTTP é o mecanismo de acesso universal da Web”. 
94

 Resource Description Framework (RDF) é um padrão que fornece um modelo de dados único para a 

publicação de dados estruturados na Web (HEATH; BIZER, 2011). Já a SPARQL (Simple Protocol and RDF 

Query Language) é um protocolo que permite consultar as triplas RDF (Free tools, information and resource for 

the Semantic Web. Disponível em: http://www.linkeddatatools.com/querying-semantic-data). 
95

 Extensible Markup Language (XML). Segundo Feitosa (2006, p. 65), “[...] a linguagem XML é bem aceita 

pois permite aos usuários adicionarem uma estrutura arbitrária a seus documentos; entretanto, essa linguagem 

nada pode dizer a respeito do significado de tal estrutura. Por esse motivo, a tarefa de atribuir-se significado tem 

sido realizada com a linguagem RDF, uma linguagem de marcação em que é possível descrever-se a informação 

para processamento de significado pelo computador”. 

http://www.linkeddatatools.com/querying-semantic-data
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51). Este padrão produz descrições destinadas ao consumo por máquinas, as quais são 

representadas como dados RDF (HEATH; BIZER, 2011).  

Já o último princípio Linked Data considera o uso de hiperlinks (links semânticos) 

para conectar não somente documentos Web, mas qualquer tipo de coisa. Por exemplo, um 

hiperlink pode fazer a ligação entre as representações digitais de uma pessoa e de um lugar, 

ou entre um lugar e uma empresa. Heath e Bizer (2011, p. 11) esclarecem que “[...] em 

contraste com a Web clássica onde hiperlinks são em grande parte sem tipo, hiperlinks que 

ligam coisas no contexto dos Dados Interligados têm tipos que descrevem a relação entre as 

coisas”. Por exemplo, “[...] um hiperlink do tipo friend of pode ser definido para promover o 

relacionamento entre duas pessoas, ou um hiperlink do tipo based near pode ser definido para 

fazer o relacionamento entre uma pessoa e um lugar” (Ibid., 2011, p. 11). Esses autores 

também explicam que os “[...] hiperlinks no contexto dos Dados Interligados são chamados de 

links RDF, a fim de distingui-los dos hiperlinks entre documentos da Web clássica” (Ibid., 

2011, p. 11). Bizer, Cyganiak e Heath (2007) corroboram isso ao afirmarem que “[...] a cola 

que une o documento Web tradicional são os links hipertexto entre as páginas HTML. A cola 

da web de dados são os links RDF”. Por isso, “[...] a arquitetura de dados ligados permite 

descobrir fontes de dados explorando as relações, o que enriquece a recuperação de 

informações” (SAORÍN, 2012, p. 290).   

Por outro lado, Marcondes (2012, p. 174) observa que “[...] as tecnologias de dados 

interligados não são propriamente tecnologias de recuperação de informações, mas sim, uma 

vez recuperado o recurso informacional, tecnologias para interligá-lo com outros que lhe 

agreguem valor semântico, cultural, cognitivo, econômico ou científico”. Assim, interligar 

dados abertos “[...] vem se tornando uma realidade ao acenar com a possibilidade de interligar 

acervos em arquivos, bibliotecas e museus digitais através das tecnologias da Web 

Semântica” (Ibid., 2012, p. 173).  

No modelo de dados RDF, uma descrição de um recurso é representada como um 

conjunto de triplas. As três partes de cada tripla são chamadas sujeito, predicado e objeto. A 

tripla apresenta uma estrutura básica de uma sentença simples, como: Matt Briggs (sujeito) 

tem um apelido (predicado) Matty (objeto) (HEATH; BIZER, 2011).  

Heath e Bizer (2011) explicam que o sujeito de uma tripla é o URI que identifica o 

recurso descrito. Já o objeto pode ser um valor literal simples, como um string, um número ou 

uma data; ou, ainda, o URI de outro recurso que está de alguma forma relacionado ao sujeito. 

Por outro lado, o predicado indica que tipo de relação existe entre o sujeito e o objeto – por 
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exemplo, um nome ou data de nascimento (no caso de um literal) ou o empregador ou alguém 

que a pessoa conheça (no caso de outro recurso). O predicado também é identificado por um 

URI ou por um string. Esse URI do predicado vem de vocabulários, coleções de URI que 

podem ser usadas para representar informações sobre um determinado domínio (Ibid., 2011). 

Os URI identificam conceitos pertencentes a vocabulários específicos e são os responsáveis 

por fornecer o endereço de um objeto, possiblitando que seja interligado a outros 

relacionados. É, por isso, um dos principios fundamentais das tecnologias Linked Data.  

O RDF fornece um modelo de dados genérico e abstrato para descrever recursos 

usando triplas. No entanto, não fornece quaisquer termos de domínios específicos para 

descrever classes de coisas no mundo e como elas se relacionam umas com as outras. Essa 

função é desempenhada por taxonomias, vocabulários e ontologias (e/ou modelos conceituais) 

expressas em RDF, Simple Knowledge Organization System (SKOS); RDF Vocabulary 

Description Language (RDFS), conhecido como RDF Schema, e  Ontology Web Language 

(OWL) (Ibid., 2011), dentre outras.  

SKOS é um vocabulário para expressar hierarquias conceituais, muitas vezes referidas 

como taxonomias, enquanto RDFS e OWL fornecem vocabulários para descrever modelos 

conceituais em termos de classes (tipos de entidades) e suas propriedades (relações). Por 

exemplo, “[...] alguém define um vocabulário RDFS sobre animais de estimação que inclui a 

classe Cão, da qual todos os cães são membros”. Também pode “[...] definir a propriedade 

hasColor, permitindo que pessoas publiquem descrições em RDF de seus próprios cães 

usando esses termos” (Ibid., 2011, p. 57).  

  “[...] Coletivamente, SKOS, RDFS e OWL fornecem um continuum de 

expressividade” (Ibid., 2011, p. 57). SKOS é amplamente usado para representar tesauros, 

taxonomias, sistemas de cabeçalhos de assunto e hierarquias tópicas, enquanto RDFS e OWL 

são usados nos casos em que as relações de subsunção entre termos devem ser representadas 

(por exemplo, todos os atletas também são pessoas). Quando emparelhados com um 

mecanismo de raciocínio adequado, os modelos RDFS e OWL permitem inferir os 

relacionamentos implícitos de dados. Em um contexto Linked Data, isto é geralmente 

expresso por vocabulários RDFS. No entanto, certas primitivas OWL, como sameAs, são 

usadas regularmente para indicar que dois URI identificam o mesmo recurso (Ibid., 2011). 

Também é possível utilizar as declarações owl:EquivalentClass e 

owl:EquivalentProperty. 
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Bermès (2013, p. 51) afirma que “[...] uma das características mais interessantes do 

OWL é a declaração de equivalência, que desempenha um papel muito especial na Web 

Semântica”. Isso é importante porque permite o alinhamento de elementos de ontologias 

diferentes, mas semanticamente comparáveis. A declaração de equivalência em OWL permite 

reconciliar ontologias que teriam sido declaradas separadamente, mas tratariam do mesmo 

objeto. Como por exemplo, a classe Agent existe tanto no Dublin Core, projetada 

principalmente para fins documentários, quanto no FOAF (Friends Of A Friends), onde se 

destina a descrever pessoas e organizações. Estas classes – dc:Agent e foaf:Agent –, 

foram projetadas para caracterizar entidades da mesma natureza. Por isso os autores das duas 

ontologias optaram por declará-las como equivalentes. A OWL fornece uma declaração que 

liga essas duas classes pela propriedade owl:EquivalentClass. Isso permite que uma 

máquina entenda que as duas classes são intercambiáveis e que uma entidade que é declarada 

como uma instância de uma das classes também deve ser considerada como instância da outra 

classe (Ibid., 2013).  

A classe (tipo de entidade) Agent também integra o vocabulário do modelo conceitual 

RiC-CM e IFLA LRM, e é possível encontrar equivalência no modelo conceitual CIDOC 

CRM.  Mapear os vocabulários desses modelos conceituais e codificar os possíveis graus de 

alinhamento semântico é um processo proeminentemente valoroso para o movimento Linked 

Open Data (LOD)
96

, cuja proposta visa o uso simultâneo de diversificados vocabulários por 

meio da ligação de dados, o que fortemente depende do preciso alinhamento dos componentes 

de triplas RDF. Assim, mapear vocabulários de domínios recíprocos pode ser uma estratégia 

para o alcance da interoperabilidade semântica na Web de Dados. 

A ISO 25964-2 enumera cenários de mapeamentos e categoriza-os em três grupos: 

mapeamentos de equivalência – onde se incluem os mapeamentos de equivalência simples 

(um-para-um) e compostos (um-para-muitos) –; mapeamentos hierárquicos e mapeamentos 

associativos. Também discute equivalência exata, inexata e parcial (ZENG, 2019).    

Quando vários vocabulários estão envolvidos para codificar e representar os graus de 

mapeamentos, os padrões o RDFS, o OWL e o SKOS fornecem declarações e propriedades, 

como: a– entre classes ontológicas – owl:equivalentClass e rdfs:subClassOf; b– 

entre propriedades – owl:equivalentProperty e rdfs:subPropertyOf; c–  

                                                           
96

 Iniciado em 2007, pelos pesquisadores do consórcio W3C o Linked Open Data (LOD) Project objetiva gerar 

uma comunidade crescente de dados vinculados (Linked Data) por meio da identificação de conjuntos de dados 

existentes e disponíveis sob licença aberta, convertendo-os em RDF de acordo com os princípios Linked Data e 

publicando-os na Web (HEATH; BIZER, 2011, p. 30). 
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entre conceitos e esquemas de conceitos – skos:exactMatch, skos:closeMatch, 

skos:relatedMatch e pares recíprocos skos:brodMatch e skos:narrowMatch; 

d– para super-propriedades transitivas de skos:broader e skos:narrower, 

skos:broaderTransitive e skos:narrowerTransitive (Ibid., 2019).  

Essa codificação e representação de graus de mapeamento por meio de declarações e 

propriedades contribui para que os princípios das tecnologias de dados interligados sejam 

implementados com precisão. Isso permite que diversos vocabulários sejam alinhados 

semanticamente de modo simultâneo na Web, o que pode ser a chave para o alcance da 

interoperabilidade semântica. 

Instituições biblioteconômicas, museológicas e arquivísticas têm dado passos rumo à 

incorporação dos princípios das tecnologias de dados interligados a suas tarefas. O 

desenvolvimento dos modelos conceituais IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM são 

comprovadamente importantes iniciativas que atestam isso, já que são sistemas de 

organização do conhecimento compatíveis com essas tecnologias e, portanto, poderão ser 

ferramentas eficazes e eficientes para possibilitar a integração de acervos heterogêneos na 

Web. Mais, ainda, podem potencializá-los, interligando-os simultaneamente com outras 

fontes, como a Wikipedia
97

, DBpedia
98

, Geonames
99

, Europeana
100

 etc. Essas bases de dados 

possuem licença aberta e fornecem descrições em RDF de itens, com links de entrada e saída 

de recursos. 

Esses modelos também são alvo de estudos, ainda em andamento, que visam 

compatibilizá-los com os princípios de dados interligados, como o vocabulário Expression of 

Core FRBR Concepts in RDF101
, Record in Context Ontology (RiC-O)

102
 e o Linked Art 

Profile of CIDOC-CRM103
, os quais buscam agregar-lhes maior expressividade por meio da 

incorporação de padrões, como RDF, OWL etc. Tais iniciativas contribuirão para que 

vocabulários de modelos conceituais sejam utilizados de modo simultâneo entre si e 

juntamente com outros vocabulários Web. Portanto, identificar equivalências de significado 

entre as entidades (conceitos/termos e definições) nos vocabulários desses modelos 

                                                           
97

 Wikipedia. The free encyclopedia. Disponível em: https://www.wikipedia.org/.  
98

 Dbpedia. Disponível em: http://wiki.dbpedia.org/. 
99

 Geonames. Disponível em: http://www.geonames.org/.  
100

 Europeana Collections. Disponível em: https://www.europeana.eu/portal/pt.  
101

Expression of Core FRBR Concepts in RDF de autoria de Ian Davis e Richard Newman. Embora esteja em 

andamento, é uma expressão em RDF dos conceitos e relações descritos no relatório da IFLA sobre os 

Functional Requirements for Bibliographic Records (1998).  

 Disponível em: http://vocab.org/frbr/core.  
102

 Record in Context Ontology. Disponível em: http://skos.um.es/TR/ric/.  
103

 Linked Art Profile of CIDOC CRM. Disponível em: https://linked.art/model/profile/.  

https://www.wikipedia.org/
http://wiki.dbpedia.org/
http://www.geonames.org/
https://www.europeana.eu/portal/pt
http://vocab.org/frbr/core
http://skos.um.es/TR/ric/
https://linked.art/model/profile/
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conceituais pode ser um passo proeminente para o alinhamento semântico, o alcance da 

interoperabilidade semântica e implementá-los com as tecnologias de dados interligados. 

A seguir, no marco empírico serão apresentados os modelos conceituais FRBR/IFLA 

LRM, CIDOC CRM e RiC-CM.  
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5 MARCO EMPÍRICO 

Esta seção se destina a apresentar, de forma sintética, os modelos conceituais de 

instituições de patrimônio cultural e memória - FRBR/IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM. 

Os três são sistemas de organização e representação do conhecimento, cuja finalidade é 

promover a integração e o compartilhamento de informações (dados) na Web, de modo a 

incorporar o aporte oferecido pelas novas tecnologias digitais.  

Hoje, cada vez mais os acervos dessas instituições são disponibilizados de forma 

integral na Web, em portais integrados, como a Europeana Collections
104

. Há um crescente 

aumento de portais que publicam dados usando os princípios das tecnologias de dados abertos 

interligados, como a Library of Congress, a Biblioteca Nacional de España
105

, a Bibliothèque 

Nationale de France
106

, entre outros. Antevemos o emprego dos resultados desta pesquisa em 

ambientes como os citados acima, que particularmente prezam pelo o reuso de dados em 

aplicações da Web Semântica. 

As subseções a seguir descrevem de forma sucinta os modelos conceituais de 

instituições de patrimônio cultural e memória.  

 

5.1 Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) / IFLA Library 

Reference Model (LRM) 

Em 1990, foi realizado o Stockholm Seminar on Bibliographic Records patrocinado 

pelo programa da IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC  (UBCIM) 

e pela IFLA Division of Bibliographic Control. Os participantes reconheceram que “[...] as 

bibliotecas enfrentavam realidades econômicas difíceis” e, por isso, “[...] era necessário 

reduzir os custos com a catalogação”. Mas perceberam “[...] a importância de satisfazer as 

necessidades dos usuários e de resolver mais eficazmente a ampla gama de necessidades 

associadas aos diferentes tipos de materiais, assim como, os vários contextos em que se 

utilizavam os registros bibliográficos”. Concluíram que “[...] a pressão contínua para 

catalogar um ‘nível mínimo’ requer cuidadoso reexame da relação entre os elementos de 

dados individuais nos registros e as necessidades dos usuários” (INTERNATIONAL 

FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2009, p. 1-2), o que 

foi importante para as decisões do evento. 

                                                           
104

 Europeana Collections. Disponível em: https://www.europeana.eu/portal/pt.  
105

 Biblioteca Nacional de España. Datos.bne.es. Disponível em: http://datos.bne.es/inicio.html.  
106

 Bibliothèque Nationale de France. Disponível em: https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-

fr?mode=desktop. 

https://www.europeana.eu/portal/pt
http://datos.bne.es/inicio.html
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
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Foram nove resoluções adotadas no Seminário de Estocolmo, e uma conduziu ao 

estudo de um modelo conceitual para representar o “universo bibliográfico” (Ibid., 2009, p. 

5). Essa resolução determinou que fosse realizado um estudo para definir os requisitos 

funcionais dos registros bibliográficos, como também os termos de referência que iriam 

conduzi-lo. Foi estabelecido como propósito “[...] delinear em termos claramente definidos as 

funções desempenhadas pelos registros bibliográficos com respeito aos vários suportes, 

aplicações e necessidades de usuários”. O estudo deveria também “[...] cobrir toda gama de 

funções dos registros bibliográficos em um sentido mais amplo”, ou seja, “[...] um registro 

incluiria não apenas elementos descritivos, mas pontos de acesso (nome, título, assunto etc.), 

outros elementos ‘organizadores’ (classificação etc.) e notas” (Ibid., 2009, p. 2). Isso porque o 

modelo a ser desenvolvido utilizaria a metodologia de análise de entidades do modelo E-R, 

que organiza os dados em termos de tipos de entidades, atributos e relacionamentos. 

O objetivo do estudo foi “[...] produzir um quadro que oferecesse uma compreensão 

clara, precisa e comumente compartilhada sobre a informação que um registro bibliográfico 

deveria fornecer e o que se espera conseguir de um registro bibliográfico” (Ibid., 2009, p. 2) 

em termos de resposta às necessidades dos usuários.  

Em setembro de 1992, o Standing Committee of the IFLA Section on Cataloguing 

aprovou os termos de referência para o estudo na IFLA Conference realizada em Nova Deli. 

Nessa ocasião, foram nomeados os membros das seções de Catalogação e de Classificação e  

Indexação da IFLA que fariam parte do grupo de estudo para o desenvolvimento do modelo. 

Em outubro de 1995, o grupo apresentou o primeiro rascunho de suas conclusões, revisto por 

consultores. Em maio de 1996, o rascunho foi reenviado para os membros da Seção de 

Catalogação da IFLA e para comentaristas voluntários, a fim de uma revisão em nível 

internacional durante o período de seis meses. Em fevereiro de 1997, o grupo de estudo se 

reuniu para discutir, além dos comentários dos revisores internacionais, o relatório final. Em 

setembro de 1997, na 63rd General Conference of the IFLA (Copenhague), Olivia Madison, 

presidente do grupo de estudo, apresentou o relatório final ao Standing Committee of the IFLA 

Section on Cataloguing, que o aprovou. No ano seguinte (1998), o relatório foi publicado com 

o título Functional Requirements for Bibliographic Records – FRBR (Ibid., 2009).  

O grupo de estudo formulou dois objetivos principais para o desenvolvimento do 

modelo conceitual FRBR: “[...] fornecer uma estrutura claramente definida, estruturada, para 

relacionar os dados que são indicados em registros bibliográficos com as necessidades dos 
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usuários” e “[...] recomendar um nível básico de funcionalidade para registros criados pelas 

agências bibliográficas nacionais” (Ibid., 2009, p. 7).  

Este estudo utilizou a técnica diagramática de análise de entidades do modelo E-R, que 

isola os vários ‘tipos de entidades’ que são os objetos-chave de interesse dos usuários dos 

registros bibliográficos. Também identifica as características ou ‘atributos’ associados a cada 

uma das entidades e as ‘relações’ ou ‘relacionamentos’ entre as entidades mais importantes 

para os usuários ao formularem buscas bibliográficas, interpretá-las e ‘navegar’ pelo universo 

de entidades presentes no registro bibliográfico (Ibid., 2009). No modelo E-R, a identificação 

de entidades, atributos e relacionamentos contribui para garantir a integridade, a consistência 

e a captura da semântica na modelagem/representação dos dados.   

Os elementos básicos do modelo conceitual FRBR – entidade, atributos e 

relacionamentos – derivam de uma análise lógica de dados refletidos nos registros 

bibliográficos. As principais fontes utilizadas na análise foram: ISBD, Guidelines for 

Authority and Reference Entries (GARE), Guidelines for Subject Authority and Reference 

Entries (GSARE) e o UNIMARC Manual. Foram tomados, ainda, dados adicionais de outras 

fontes, tais como o AITF Categories for the Description of Works of Art.  

Pode-se afirmar que o modelo FRBR está alicerçado nas grandes tradições 

catalográficas, ao resgatar o conceito de obra proposto por Panizzi e ao retomar o foco no 

usuário e suas necessidades, conforme ressaltavam Cutter (1876) – “[...] a conveniência do 

público deve estar acima da facilidade do catalogador” –, e Ranganathan (1931), com as 

“cinco leis da Biblioteconomia”, os quais reverenciam o usuário, como a razão de ser dos 

registros bibliográficos. Talvez por isso tenham-se estabelecido no modelo conceitual FRBR 

as tarefas genéricas que os usuários desenvolvem quando buscam e utilizam tanto as 

bibliografias nacionais como os catálogos de biblioteca. Essas tarefas foram definidas no 

modelo como encontrar, identificar, selecionar e obter (Ibid., 2009).   

No modelo conceitual FRBR, as entidades representam os objetos-chave de interesse 

dos usuários dos registros bibliográficos e estão divididas em três grupos. O primeiro grupo 

inclui os produtos da criação intelectual ou artística descritos nos registros bibliográficos e é 

formado pelas entidades obra, expressão, manifestação e item. O segundo grupo inclui as 

entidades responsáveis pelo conteúdo intelectual ou artístico, pela produção e difusão física 

ou pela custódia destes produtos: pessoa e entidade coletiva. O terceiro grupo inclui um 

conjunto adicional de entidades que servem como assuntos de uma produção artística ou 

intelectual: conceito, objeto, evento e lugar (Ibid., 2009). 
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A figura 14 mostra um diagrama onde estão representadas as entidades do grupo 1 do 

modelo conceitual FRBR em caixas retangulares. As entidades que são definidas como work 

(obra – uma criação intelectual ou artística diferenciada) e expression (expressão – a 

realização intelectual ou artística de uma obra) refletem o conteúdo intelectual ou artístico. 

Por outro lado, as entidades definidas como manifestation (manifestação – a materialização 

física de uma expressão de uma obra) e item (item – um exemplar completo de uma 

manifestação) se referem à forma física.  

O diagrama também mostra os relacionamentos ou relações que são representados por 

setas que se conectam às caixas retangulares que representam as entidades. Observe que uma 

obra pode ser realizada por meio de uma – ou mais de uma – expressão (por isso, a seta dupla 

conecta obra e expressão). Por outro lado, uma expressão é a realização de apenas uma obra 

(daí uma única seta, em sentido contrário, conectando a expressão à obra). Uma expressão 

pode ser materializada em uma ou mais de uma manifestação, como também uma 

manifestação pode se materializar em uma ou mais de uma expressão. Uma manifestação 

pode ser exemplificada por um ou mais itens, porém um item pode exemplificar apenas uma 

manifestação. Esses relacionamentos, que ocorrem entre as entidades do grupo 1 do modelo 

conceitual FRBR, são denominados relações bibliográficas primárias. 

Figura 14 – Grupo 1 entidades e relações primárias 

 
   Fonte: IFLA (2009, p. 14). 

 

A figura 15 apresenta um diagrama que mostra as entidades do grupo 2 do modelo 

conceitual FRBR e os respectivos relacionamentos com as entidades do grupo 1. Conforme  

já mencionado, o grupo 2 inclui as entidades person (pessoa – um indivíduo) e corporate 
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body (entidade coletiva – uma organização ou grupo de indivíduos e/ou organizações). Note 

que o diagrama mostra o tipo de relacionamento denominado relações de responsabilidade, o 

qual existe entre as entidades do grupo 2 e as entidades do grupo 1.  

O diagrama indica que uma obra pode ser criada por meio de uma ou mais de uma 

pessoa e/ou uma ou mais entidade coletiva. A relação inversa define que uma pessoa ou 

entidade coletiva pode criar uma ou mais de uma obra. Uma expressão pode ser realizada por 

uma ou mais de uma pessoa e/ou entidade coletiva; e uma pessoa ou entidade coletiva pode 

realizar uma ou mais de uma expressão. Uma manifestação pode ser produzida por uma ou 

mais de uma pessoa e/ou entidade coletiva; uma pessoa ou entidade coletiva pode produzir 

uma ou mais de uma manifestação. Um item pode pertencer a uma ou mais de uma pessoa ou 

entidade coletiva e/ou uma pessoa ou entidade coletiva pode possuir um ou mais de um item 

(Ibid., 2009, p. 14). 

Figura 15 – Grupo 2 entidades e relações de “responsabilidade” 

 
           Fonte: IFLA (2009, p. 15). 
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O grupo 3 é formado por um conjunto adicional de entidades que representam os 

assuntos das obras. A figura 16 é um diagrama onde são incluídas as entidades concept 

(conceito – uma ideia ou noção abstrata), object (objeto – uma coisa material), event (evento – 

uma ação ou ocorrência) e place (lugar – uma localização).  

O diagrama mostra as relações de assunto entre entidades do grupo 3 e a entidade 

obra do primeiro grupo. O diagrama indica que uma obra pode ter como assunto um ou mais 

de um conceito, objeto, evento e/ou lugar. A relação inversa indica que um conceito, objeto, 

evento e/ou lugar pode ser assunto de uma ou de mais de uma obra. Também podemos 

verificar no diagrama as relações de assunto entre uma obra e as entidades do grupo 1 e do 

grupo 2 do modelo conceitual FRBR. Assim, uma obra pode ter, como assunto, uma ou mais 

de uma obra, expressão, manifestação, item, pessoa e/ou entidade coletiva. 

Figura 16 – Grupo 3 entidades e relações de “assunto” 

 
                                    Fonte: IFLA (2009, p. 16). 
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No contexto do modelo conceitual FRBR, “[...] as relações são utilizadas como 

veículo para estabelecer o vínculo entre uma entidade e outra”, assim como “[...] um meio 

para ajudar o usuário à ‘navegar’ pelo universo que está representado em uma bibliografia, 

catálogo ou base de dados” (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY 

ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 1998, p. 56).  Por isso, o modelo FRBR estabelece 

relacionamentos adicionais entre as entidades do grupo 1 não representados no nível superior 

do diagrama E-R da figura 14. Estes tipos de relações adicionais estão presentes no 

documento IFLA (2009, p. 61-78).    

O documento IFLA (1998, p. 5), já na sua primeira versão, menciona que o modelo 

desenvolvido foi “[...] uma tentativa de estabelecer um esquema lógico para ajudar na 

compreensão e no posterior desenvolvimento de convenções para a descrição bibliográfica”. 

Ainda acrescenta, “[...] se espera que o próprio modelo sirva como um ponto de partida útil 

para futuros estudos de interesse para todos os envolvidos na concepção de códigos de 

catalogação para apoiar a criação, a gestão e o uso de dados bibliográficos”.  

Outra questão apontada foi que “[...] a análise entidade-relação refletida no modelo 

também poderia servir como um quadro conceitual útil para o reexame das estruturas usadas 

para armazenar, exibir e comunicar dados bibliográficos”. Por isso, se previu a necessidade de 

“[...] um estudo mais aprofundado que poderia ser feito a respeito das implicações práticas da 

reestruturação dos formatos de registro, como o MARC a fim de refletir mais diretamente as 

relações hierárquicas e recíprocas delineadas no modelo” (Ibid., 1998, p. 6).  

Essas conclusões foram importantes para guiar a um entendimento do que seria 

necessário para o aprimoramento das práticas de descrição bibliográficas. Por isso, após a 

publicação do documento IFLA (1998), iniciaram-se (2003) os estudos para a revisão dos 

Princípios Internacionais de Catalogação (PIC), a fim de adaptá-los à metodologia e à 

terminologia do modelo conceitual FRBR, publicados em 2009.  Em 2005, o Joint Steering 

Committee, responsável pela elaboração da nova norma de catalogação, adota o título 

Resource Description and Access (RDA), devido ao novo contexto de aplicação da norma, o 

ambiente digital. Esta norma utiliza como metodologia o modelo conceitual FRBR e sua 

extensão, o Functional Requirements for Authority Data (FRAD)
107

.  

                                                           
107

 Joint Steering Committee for Development of RDA. Disponível em: http://www.rda-

jsc.org/archivedsite/rda.html#background. Acesso em: 26 jun. 2017. 
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Atualmente, a Library of Congress lidera a iniciativa que busca converter o formato 

MARC 21 a fim de incorporar os princípios das tecnologias Linked Data, o qual foi 

denominado Bibliographic Framework Initiative (Bibframe 2.0)
108

. 

O documento IFLA (1998, p. 5) também menciona que o modelo proposto “[...] não 

abrangeria a extensa gama de atributos e relações que geralmente são refletidos pelos registros 

de autoridade”. Por isso, concluiu que haveria “[...] necessidade de estender o modelo no 

futuro para abranger dados de autoridade” (INTERNATIONAL FEDERATION OF 

LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 1998, p. 5).  Isso ocorreu em 1999, 

quando a IFLA instituiu o Working Group on Functional Requirements and Numbering of 

Authority Records (FRANAR) com a finalidade de promover a extensão e expansão do 

modelo conceitual FRBR para dados de autoridade. Assim, foram desenvolvidos os 

Functional Requirements for Authority Data (FRAD) em 2009 e, no ano seguinte (2010), o 

Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD), para dados de autoridade de 

assunto. Em vista disso, esse trio de modelos conceituais da IFLA foi chamado “Família FR”.   

Foi a partir de 2010 que a IFLA instituiu o FRBR Review Group [Grupo de Revisão 

dos FRBR], que trabalhou ativamente para elaborar um modelo consolidado, cuja base foram 

os modelos conceituais desenvolvidos separadamente, a saber: FRBR, FRAD e FRSAD. As 

reuniões desse grupo de trabalho foram celebradas em conjunto com as conferências da IFLA, 

porém um encontro adicional ocorreu em abril de 2012, quando se redigiu o primeiro 

rascunho da consolidação das tarefas do usuário (INTERNATIONAL FEDERATION OF 

LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2017a).   

Em 2013, em Singapura, esse grupo de trabalho formou o Consolidation Editorial 

Group (CEG) [Grupo Editorial de Consolidação], que foi o responsável pela reavaliação 

detalhada dos abributos e relações dos modelos da família FR, como também, pela redação de 

um rasculho do documento de definição do novo modelo. O CEG (em ocasiões com outros 

membros do FRBR Review Group ou especialistas convidados) realizou cinco reuniões de 

vários dias e analisou detalhadamente o andamento do FRBR Review Group em uma reunião 

celebrada em 2014 em Lyon (França) e outra na Cidade do Cabo (Africa do Sul), em 2015 

(Ibid., 2017a).   

Uma World-Wide Review of the FRBR-Library Reference Model [Revisão Mundial 

do Modelo de Referência de Biblioteca-FRBR] foi conduzida de 28 de fevereiro a 1 de maio 

de 2016 pelo CEG. Posteriormente, o grupo se reuniu nos dias 19 e 23 de maio de 2016 para 
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considerar as respostas e atualizar o esboço do documento preliminar referente ao modelo. O 

FRBR Review Group examinou esse esboço em uma reunião realizada em Columbus, Ohio, 

USA (2016). Nessa ocasião, o modelo foi renomeado como IFLA Library Reference Model 

(IFLA LRM) (Ibid., 2017a). 

O IFLA LRM é um modelo conceitual de referência de alto nível, desenvolvido dentro 

da estrutura de modelagem entidade-relacionamento aprimorada. Como foi resultado da 

consolidação dos três modelos conceituais da família FR, para o processo de modelagem se 

adotou a abordagem do estudo original do modelo conceitual FRBR, ou seja, foi utilizada 

“[...] a técnica de análise de entidades que isola os tipos de entidades que são os objetos chave 

de interesse dos usuários de registros bibliográficos”. Também identificou “[...] as 

características ou atributos associados com cada uma das entidades e o relacionamento entre 

os tipos de entidades que são mais importantes para os usuários na hora de formular buscas 

bibliográficas, interpretar as respostas de buscas e ‘navegar’ pelo universo de entidades” nos 

registros bibliográficos (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY 

ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 1998, p. 4). 

O modelo conceitual IFLA LRM procura tornar explícitos os princípios gerais que 

governam a estrutura lógica da informação bibliográfica, sem fazer pressuposições sobre 

como esses dados podem ser armazenados em qualquer sistema ou aplicativo em particular.  

Ainda estabelece o escopo funcional com base nas tarefas do usuário, as quais são definidas 

desde o ponto de vista do usuário final e de suas necessidades (INTERNATIONAL 

FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2017a).  

 Desta forma, considera que “[...] a informação bibliográfica pertinente para todos os 

tipos de recursos que são frequentemente de interesse para as bibliotecas”, de modo que 

procure “[...] revelar as características compartilhadas e a estrutura subjacente dos recursos 

bibliográficos”. Também “[...] selecionou termos e criou definições para que pudessem ser 

aplicáveis genericamente a todos os tipos de recurso ou a todos os tipos de entidades 

relevantes” (Ibid., 2017a, p. 8).  

O modelo conceitual declarado no IFLA LRM “[...] pretende ser um guia ou uma base 

sobre a qual formular regras de catalogação e implementar sistemas bibliográficos” (Ibid., 

2017a, p. 10). Como os modelos FRBR e FRAD, foram aplicações utilizadas na atualização e 

revisão da norma Resource Description and Access (RDA). 

Outro ponto relevante a que se faz menção no documento IFLA LRM (2017) diz 

respeito à experiência anterior da IFLA na criação de vocabulários para a família FR de 
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modelos conceituais, a qual serviu de fundamento para a formulação de um documento 

altamente estruturado que “[...] tornou mais fácil à tarefa de especificar namespaces para uso 

com aplicativos de dados abertos interligados e reduzir o potencial de ambiguidade” (Ibid., 

2017, p. 12, grifo nosso). Ressaltou-se, ainda, que ocorreram mudanças significativas no 

contexto de aplicação de modelos desde que o modelo conceitual FRBR foi originalmente 

desenvolvido. Portanto, novos surgiram, particularmente em termos de reutilização de dados 

em aplicações da Web Semântica, o que foi considerado uma parte integral no planejamento 

do novo modelo IFLA. (Ibid., 2017a). Isso revela que, no desenvolvimento do modelo IFLA 

LRM, houve a preocupação institucional em considerar a necessidade de compatibilizá-lo 

com os princípios das tecnologias Linked Data da Web Semântica.  

Também se esclarece que o documento de definição do modelo IFLA LRM (2017a) é 

totalmente independente, não sendo necessário nenhum outro documento complementar. 

Portanto, é especificado que este documento substitui os documentos de definição dos três 

modelos anteriores: FRBR, FRAD e FRSAD (Ibid., 2017a).  

Apesar de ser um modelo conceitual emitido pela comunidade de biblioteca para 

dados de biblioteca, o IFLA LRM não pretende restringir outras comunidades de patrimônio 

cultural e memória em sua conceituação de dados relevantes, já que “[...] o diálogo entre 

comunidades no desenvolvimento de ontologias de vários domínios é de grande interesse e 

tem potencial para melhorar os serviços para os usuários”. Assim, “[...] estabelecer um 

modelo único e consistente no domínio de bibliotecas, como o IFLA LRM, fornece um pré-

requisito favorável e necessário para qualquer atividade conjunta destinada a desenvolver um 

modelo comum no futuro” (Ibid., 2017a, p. 12). Isso tem significativa relevância para os 

intuitos desta pesquisa, que investiga como podem ser compatibilizados os modelos de 

instituições de patrimônio cultural e memória. 

Como no modelo conceitual FRBR, o modelo IFLA LRM considerou a população de 

possíveis usuários de uma biblioteca a fim de formular as tarefas do usuário. Essas tarefas 

“constituem o foco do modelo” e “[...] consideram as necessidades de uma ampla gama de 

usuários de dados bibliográficos e de autoridade” (Ibid., 2017a, p. 15). Esses dados podem ser 

“[...] utilizados por leitores, pesquisadores, estudantes e por outros tipos de usuários finais, 

pelo pessoal de biblioteca e por outros atores da cadeia de informação, incluindo editores, 

distribuidores, vendedores etc.” (Ibid., 2017a, p. 15).   

As cinco tarefas genéricas do usuário constituem uma declaração do alcance funcional 

do modelo e confirmam sua orientação face às necessidades do usuário final no momento da 
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busca por informação/conhecimento. Assim, essas tarefas identificadas no modelo IFLA 

LRM são definidas, como encontrar, identificar, selecionar, obter e explorar (Ibid., 2017a). 

Entretanto, neste estudo, não temos a pretensão de descrevê-las exaustivamente. 

O modelo E-R possui três elementos, a saber: entidades – as classes que são o foco de 

interesse; atributos – os dados que caracterizam as instâncias das entidades; relações ou 

relacionamentos – as propriedades que ligam instâncias de entidades (Ibid., 2017a). Nele “[...] 

as entidades definem a estrutura e funcionam como nós, enquanto os relacionamentos 

conectam as entidades entre si” (Ibid. 2017a, p. 17). No modelo IFLA LRM foram definidas 

onze entidades, 37 atributos e 36 relações ou relacionamentos. 

Porém, nesta pesquisa, não pretendemos descrever à exaustão o modelo IFLA LRM, e 

sim apresentar parte de seu vocabulário expresso pelos tipos de entidades que o integram, os 

quais são essenciais para o desenvolvimento deste estudo.   

No modelo IFLA LRM, os tipos de entidades foram identificados como objetos-chave 

de interesse dos usuários dos sistemas de informação de bibliotecas. Esses são definidos em 

“[...] termos gerais e inclusivos, a fim de destacar os recursos mais relevantes para atender às 

necessidades dos usuários”. “[...] Os atributos definidos para cada entidade serven para definir 

suas características com mais detalhe” (Ibid., 2017a, p. 17).  

Assim, “[...] uma entidade é uma classe abstrata de objetos conceituais” (Ibid., 2017a, 

p. 17), de modo que podem existir muitas instâncias de cada tipo de entidade descrita em 

dados bibliográficos, de autoridade, entre outros. No modelo IFLA LRM, pode se declarar 

que uma entidade é superclasse
109

 de outras entidades e, desse modo, adotam uma relação de 

subclasse dessa entidade. Em vista disso, toda instância de uma entidade subclasse é também 

uma instância da entidade superclasse.  

Esse tipo de hierarquização forma parte da estrutura melhorada do modelo E-R, e pode 

ser expresso como “is a” (ou isA, segundo sua denominação em inglês) [é um/uma]. Por 

exemplo, no modelo IFLA LRM, a entidade person é subclasse da entidade agent, o que pode 

ser expresso da seguinte forma: person isA agent. Porque todas as pessoas (person) são 

agentes (agent). Assim, qualquer relação ou atributo que se aplique à entidade agent também 
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 Superclasse – Uma classe que é um supertipo de uma ou mais classes (também chamadas de subclasses). 
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se aplicará à entidade person, sem a necessidade de se declarar explicitamente para a entidade 

person. Porém, isso não se cumpre em sentido inverso, pois as relações ou atributos definidos 

explicitamente para as entidades subclasses (como no caso de person) não se aplicam a toda a 

superclasse. Por exemplo, uma relação entre a entidade person e a entidade place pode ser is 

place of birth of [é o lugar de nascimento de]. Esta relação não se aplica aos agents 

representados pela entidade collective agent. (Ibid., 2017a).  

Observa-se que podem existir restrições entre diferentes tipos de entidades. Em geral, 

com excessão das entidades relacionadas por hierarquias isA (agent, person e collective 

agent), as entidades declaradas no modelo IFLA LRM são disjuntas. Estas não podem 

compatilhar simultaneamente nenhuma instância com mais de uma entidade. Isso significa, 

por exemplo, que algo não pode ser ao mesmo tempo, uma instância da entidade person e da 

entidade collective agent. No entanto, há algo que é, por natureza, uma instância tanto da 

entidade collective agent quanto da entidade agent. Da mesma forma, algo não pode ser ao 

mesmo tempo, uma instância da entidade manifestation (uma entidade abstrata que é um 

conjunto) e da entidade item (uma entidade concreta) (Ibid., 2017a).  

A seguir o quadro 4 apresenta a hierarquia de entidades do modelo IFLA LRM. 

Observe-se que, “[...] ao contrário da estrutura de entidade ‘simples’ dos modelos anteriores, 

nas entidades do modelo IFLA LRM há uma estrutura de superclasse / subclasse que permite 

a transferência de atributos e relações da superclasse para suas subclasses” (Ibid., 2017b).    

O modelo inclui uma única entidade de alto nível, denominada res, apresentada na 

primeira coluna do quadro. Todas as outras entidades são subclasses diretas ou indiretas desta 

entidade. Note que, na segunda coluna do quadro, estão as oito entidades que são subclasses 

diretas da entidade res: work, expression, manifestation, item, agent, nomen, place, time-pan. 

Já na terceira coluna se encontram as duas entidades que são subclasses da entidade agent: 

person e collective agent.  
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Quadro 4 – Hierárquia de entidades IFLA LRM 

 
  Fonte: IFLA LRM (2017a, p. 18). 

 

 Todos os elementos do modelo possuem um número de referência não ambíguo. A 

convenção de numeração adotada é o prefixo “LRM”, seguido por uma letra que corresponde 

ao tipo de elemento (E = entidade, A = atributo, R = relação) e um número sequencial. Assim, 

os tipos de entidades são numerados sequencialmente de LRM-E1 a LRM-E11. Após o 

número, um nome breve é dado a cada tipo de entidade. Esse, se visualizado isoladamente, 

não transmite o significado completo da entidade (Ibid., 2017a). Daí a importância da análise 

das definições para a identificação precisa do conceito e seu significado no universo do 

discurso, conforme a proposta desse estudo. 

 Como o modelo IFLA LRM foi resultado da consolidação dos três modelos da família 

FR, todos os tipos de entidades que formam seu vocabulário descendem diretamente das 

entidades presentes nos modelos FRBR, FRAD e FRSAD. Assim, a entidade thema do 

modelo FRSAD foi generalizada e renomeada para res (do Latim “coisa”) para servir como a 

entidade principal na hierarquia, a superclasse de todas as outras entidades no modelo IFLA 

LRM (Ibid., 2017b).  

As entidades do grupo 1 do modelo FRBR  (work, expression, manifestation e item) 

foram mantidas, embora suas definições tenham sido retrabalhadas para evitar o uso de uma 

entidade sob a definição de outra. Já a nova entidade superclasse agent foi definida para 

abranger as entidades do grupo 2 do modelo FRBR (person, corporate body) e a entidade 

family do modelo FRAD. Por outro lado, a entidade subclasse person foi retida do modelo 

FRBR, mas usou-se uma reformulação da definição anterior (não a definição de FRAD). A 
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nova entidade collective agent englobou as entidades family e corporate body dos modelos 

FRAD e FRBR. Essas entidades anteriores se tornaram obsoletas, mas podem ser vistas como 

“types” ou categorias da entidade collective agent (Ibid., 2017b).  

Como se observa no quadro 4, as entidades do grupo 3 do modelo FRBR (concept, 

object, event, place) foram descartadas e, assim, não utilizadas no novo modelo. Mas o termo 

place foi reutilizado para formar a nova entidade place, e outra nova entidade time-span 

também foi definida. A entidade name do modelo FRAD e a entidade nomen do modelo 

FRSAD foram fundidas em uma única entidade sob o termo nomen com uma definição 

generalizada (Ibid., 2017b). Todas as definições destas entidades serão apresentadas, na seção 

6, que trata dos resultados de pesquisa. 

   

5.2 CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) 

Por décadas, o CIDOC e o CIDOC Documentation Standards Working Group 

(DSWG) se comprometeram com a criação de um modelo geral de dados para museus, com 

ênfase no intercâmbio de informações. Até 1994, o produto dessa atividade tinha sido o 

CIDOC Relational Data Model. Em 1996, em um encontro realizado em Creta, o DSWG 

resolve investir em uma abordagem orientada a objetos, a fim de se beneficiar do seu poder 

expressivo e extensível para lidar com a diversidade e a complexidade necessárias às 

estruturas de dados do domínio. Como resultado desse esforço, foi publicada, em 1999, a 

primeira edição do CIDOC Conceptual Reference Model (CRM).  

Em 2000, o desenvolvimento do CRM foi oficialmente delegado pelo ICOM-CIDOC 

ao CIDOC-CRM Special Interest Group (CIDOC CRM SIG), que colaborou com o Grupo de 

Trabalho ISO – ISO/TC46/SC4/WG9 – para levar o CRM ao formato e ao status de um 

padrão internacional. Isso se tornou uma realidade em 2006, quando o CRM passou a ser 

padrão ISO com a norma ISO 21127:2006 – Information and documentation: a reference 

ontology for the interchange of cultural heritage information. 

Nos anos posteriores, o modelo CRM foi revisto e atualizado
110

.  Desde janeiro de 

2017, o site do CIDOC CRM disponibiliza a versão 6.2.2, a qual é a principal fonte de 

referência na elaboração desta subseção.  
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 Versões CIDOC CRM: versão 4.0 – março de 2004; versão 4.1 – abril de 2005; versão 5.0.1 – novembro de 
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O CRM é um modelo conceitual “[...] destinado a facilitar a integração, mediação e 

intercâmbio de informações heterogêneas do patrimônio cultural” (INTERNATIONAL 

COUNCIL OF MUSEUMS, 2017, p. i), um modelo semântico orientado a objeto que busca 

promover uma compreensão compartilhada da informação de instituições de patrimônio 

cultural, de modo a fornecer um quadro semântico comum e extensível no qual qualquer 

informação do patrimônio cultural possa ser mapeada. Assim, destina-se a ser uma linguagem 

comum para especialistas e implementadores de domínio, a fim de formular requisitos para 

sistemas de informação e servir como guia para boas práticas de modelagem conceitual. O 

CRM pode fornecer a "cola semântica" necessária para a mediação entre diferentes fontes de 

informações sobre o patrimônio cultural, como as publicadas por museus, bibliotecas e 

arquivos
111

. Por isso, desde suas primeiras versões no documento ICOM, já se pretendia 

definir como escopo do CRM “[...] a troca de informações relevantes com bibliotecas e 

arquivos, e a harmonização do CRM com seus modelos [...]” (INTERNATIONAL COUNCIL 

OF MUSEUMS, 2004, 2017, p. ii), como ocorreu com o FRBR (INTERNATIONAL 

FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 1998). Pretende-se, 

assim, torná-lo um instrumento a favor do compartilhamento e da interconexão de dados entre 

essas instituições na Web, de modo a contribuir para formar uma plataforma universal de 

conectividade à disposição da sociedade. 

O documento ICOM (2017, p. i) afirma que o CRM “[...] define e está restrito a 

semântica subjacente aos esquemas de banco de dados e estruturas de documentos usadas em 

patrimônio cultural e documentação de museu em termos de uma ontologia”. Também é 

importante ressaltar que o CRM “[...] não define nenhuma das terminologias que aparecem 

normalmente como dados nas respectivas estruturas” (Ibid., 2017 p. i), embora seja possível 

prever os relacionamentos característicos para seu uso. Por outro lado, “[...] não visa propor o 

que as instituições culturais devem documentar. Em vez disso, explica a lógica do que 

realmente documentar e, portanto, permite a interoperabilidade semântica
112

” (Ibid., p. i). Isso 

é de grande valor, se considerarmos os atuais estudos relacionados às tecnologias da Web 

Semântica, particularmente o Linked Data, cujo objetivo primordial é interligar dados 

                                                           
111

 CIDOC CRM. Disponível em: http://www.cidoc-crm.org/. 
112
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como lugares, pessoas, objetos etc. 
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relacionados. Por isso, modelos conceituais são altamente compatíveis com essa proposta, 

porque garantem a integridade, a consistência e a semântica dos dados.  

Como o “CRM é uma ontologia” (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 

2017, p. i), pode ser expressa em termos de lógica ou de uma linguagem adequada à 

representação do conhecimento. Seus conceitos podem ser definidos por conjuntos de 

declarações que fornecem um modelo da realidade.   

Segundo Riva, Doerr e Zumer (2008), na terminologia empregada em modelos 

orientados a objetos, uma entidade é chamada de classe e um relacionamento é denominado 

propriedade. Assim, as Propriedades são definidas (o termo usado é “declared”) como 

aplicações entre um domínio e um range113
, ou seja, eles ligam uma instância da classe que 

serve como domínio (ou origem do link) com uma instância da classe que serve como o range 

(ou o alvo do link). Os atributos também são modelados usando propriedades. Deste modo, 

classes e propriedades ocorrem em hierarquias e, por isso, quando uma classe é declarada 

como uma subclasse de outra, então cada instância da subclasse também é uma instância 

válida da superclasse, e herda (em sentido estrito) as propriedades de sua superclasse.  

O documento ICOM (2017) explica que qualquer codificação das instâncias CRM em 

uma linguagem formal, que preserve os relacionamentos entre as classes CRM (entidades), as 

propriedades (relações) e as regras de herança, é chamada de “CRM-compatible form” 

[formato compatível-CRM]. Observa-se, ainda, que os dados expressos em qualquer formato 

compatível-CRM podem ser automaticamente transformados em qualquer outro formato 

compatível-CRM, sem perda de significado. 

As classes (entidades) e as propriedades (relações) do CRM são identificadas por 

códigos iniciais, como “E51” ou “P13”. Segundo o documento ICOM (2017), o nome das 

classes (entidades) e propriedades (relações) de um formato compatível-CRM pode ser 

traduzido para qualquer idioma local, mas os códigos de identificação devem ser preservados, 

isto é, a letra “E” para qualquer classe (entidade) e a letra “P” para propriedades (relações). O 
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 O range é a classe que compreende todos os valores potenciais de uma propriedade. Isso significa que as 

instâncias da propriedade podem se unir apenas às instâncias da sua classe e range. Uma propriedade deve ter 

exatamente um range, embora a classe de range possa sempre conter instâncias que não sejam o valor da 

propriedade. A classe de range é análoga ao objeto gramatical de uma frase para a qual a propriedade é análoga 

ao verbo. É arbitrária a seleção de uma classe  como domínio ou como range, assim como a escolha entre voz 

ativa e passiva na gramática é arbitrária. Os nomes de propriedades no CRM são projetados para serem 

semanticamente significativos e gramaticalmente corretos quando lidos de domínio para range. Além disso, o 

nome da propriedade inversa, normalmente entre parênteses, também é projetado para ser semanticamente 

significativo e gramaticalmente correto quando lido de range para domínio (INTERNATIONAL COUNCIL OF 

MUSEUMS, 2017). 
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documento ICOM (2017, p. viii) referente à versão 6.2.2 do modelo CRM apresenta 89 

classes (entidades) e 151 propriedades (relações) que formam seu vocabulário.  

 O documento ICOM (2017) afirma que qualquer codificação de instâncias CRM em 

uma linguagem formal preserva as relações dentro de um subconjunto consistente de classes 

CRM, propriedades e regras de herança, sendo considerado um “reduced CRM-compatible 

form” [formato compatível-CRM reduzido] se todas as condições aplicáveis a um formato 

compatível-CRM forem respeitadas, se os subconjuntos não violassem as regras de subsunção 

e herança, se qualquer instância do formato compatível-CRM reduzido também for uma 

instância válida de um completo formato compatível-CRM e o subconjunto contiver pelo 

menos os conceitos definidos no documento ICOM (2017, p. iv-v). 

O documento ICOM (2017, p. viii) esclarece que “[...] o CRM é uma ontologia no 

sentido usado em ciência da computação”. Expressa-se como um modelo semântico orientado 

a objetos, na esperança de que esta formulação seja compreensível por especialistas e 

cientistas da informação e, ao mesmo tempo se converta em formatos legíveis por máquina, 

como RDF Schema
114

, KIF
115

, DAML + OIL
116

, OWL
117

 etc. Pode ainda ser implementado 

em qualquer esquema relacional ou orientado a objetos.  

As instâncias CRM também podem ser codificadas em RDF, XML, DAML + OIL, 

OWL e outros padrões certificados pelo World Wide Web Consortium (W3C). Desse modo, 

toda terminologia empregada no CRM procura manter compatibilidade com o padrão 

Resource Description Framework (RDF), seguindo as recomendações do W3C
118

 (Ibid., 

2017).  

A figura 17 mostra, como exemplo, o diagrama do documento ICOM (2017, p. xix) 

que apresenta uma visão parcial do CRM, representando o raciocínio sobre informações 

                                                           
114

 Resource Description Framework Schema (RDF Schema) é uma linguagem de descrição de vocabulários que 

objetiva descrever propriedades e classes para os recursos RDF (BREITMAN, 2010, p. 51). O RDF Schema é 

uma extensão básica do vocabulário RDF. Disponível em: https://www.w3.org/TR/rdf-schema/.  
115

 Knowledger Interchange Format (KIF) é uma linguagem projetada para uso no intercâmbio de 

conhecimentos entre diferentes sistemas informáticos (criados por diferentes programadores, em diferentes 

momentos, em diferentes idiomas, etc.). Disponível em: http://logic.stanford.edu/kif/dpans.html#4.1.  
116

 DARPA Agent Markup Language + Ontology Inference Layer (DAML + OIL) é uma linguagem de marcação 

semântica para recursos da Web. Ela baseia-se em padrões anteriores do W3C, como o RDF e o RDF Schema, e 

os estende com modelagens mais ricas. Disponível em: https://www.w3.org/TR/daml+oil-reference.  
117

 Web Ontology Language (OWL) é uma linguagem da Web semântica, projetada para representar um 

conhecimento rico e complexo sobre coisas, grupos de coisas e relações entre coisas. OWL é uma linguagem 

baseada em lógica computacional, de modo que o conhecimento expresso em OWL pode ser explorado por 

programas de computador, por exemplo, para verificar a consistência desse conhecimento ou para tornar 

explícito o conhecimento implícito. Disponível em: https://www.w3.org/OWL/.  
118

 O World Wide Web Consortium (W3C) é uma comunidade internacional que desenvolve padrões abertos para 

garantir o crescimento em longo prazo da Web. O Consórcio tem como principal responsável Tim Berners-Lee. 

Disponível em: https://www.w3.org/. 

https://www.w3.org/TR/rdf-schema/
http://logic.stanford.edu/kif/dpans.html#4.1
https://www.w3.org/TR/daml+oil-reference
https://www.w3.org/OWL/
https://www.w3.org/
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espaciais. Cinco dos principais ramos da hierarquia estão incluídos nesta visão: E39 Actor, 

E51 Contact Point, E41 Appellation, E53 Place e E70 Thing. Todas as classes (entidades) são 

representadas por um retângulo azul e branco. As propriedades (relacionamentos) são 

mostradas por meio de setas simples. Em alguns casos, a ordem de prioridade para nomes de 

propriedades foi revertida para facilitar a leitura do diagrama da esquerda para a direita. As 

setas duplas indicam relações IsA
119

 entre classes e suas subclasses ou entre propriedades e 

suas subpropriedades. Os "atalhos" são indicados com retângulos cinza claro e seus nomes 

estão escritos em itálico, como P59 has section (is located on or within) entre E53 Place e 

E18 Physical Thing, que é um atalho do caminho através da E46 Section Definition.  

Figura 17 – Raciocínio sobre informações espaciais 

 
    Fonte: ICOM (2017, p. xix). 

 

 Nossa intenção, ao incluir o diagrama acima, é mostrar a modelagem conceitual de 

dados como uma técnica formal para representar conceitos e relacionamentos entre eles em 

um dado domínio do conhecimento, de modo a agregar clareza, consistência e semântica à 

representação de dados. 

                                                           
119

 Na representação do conhecimento, a programação e o design orientados a objetos (ver arquitetura de 

programa orientada a objetos), is-a (is_a ou is a) é uma relação de subsunção entre abstrações (por exemplo, 

tipos, classes), em que uma classe A é uma subclasse de outra Classe B (e, portanto, B é uma superclasse de A). 

Em outras palavras, o tipo A é um subtipo de tipo B quando a especificação de A implica a especificação de B. 

Ou seja, qualquer objeto (ou classe) que satisfaça a especificação A também satisfaz a especificação de B, 

porque a especificação de B é mais fraca. Wikipedia: the free encyclopedia. Disponível em:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Is-a.  Acesso em: 25 jun. 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Is-a
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 A figura 18 apresenta a hierarquia das principais entidades do modelo conceitual 

CIDOC CRM. Nela, os tipos de entidades que formam o conjunto mínimo denominado CRM 

Core estão destacados por um retângulo pontilhado vermelho. Isso porque, conforme descreve 

a seção 3 deste estudo, optamos por utilizar o CRM Core como vocabulário fonte e, portanto, 

seus tipos de entidades serão confrontados com os que pertencem aos vocabulários dos 

modelos conceituais IFLA LRM e RiC-CM na busca de equivalentes em significado.  

Figura 18 – Hierarquia das principais entidades CRM 

 
Fonte: CIDOC CRM (2004). 

 

 Ressalta-se que a comunidade de museus, por meio de seu representante maior, o 

ICOM, tem se mobilizado na busca pela eficácia do CRM como um instrumento de integração 

e compartilhamento de informações na Web entre bibliotecas, museus e arquivos.  

 A ideia de que as comunidades de museus e bibliotecas poderiam se beneficiar com a 

harmonização de seus modelos (FRBR e CRM) foi expressa pela primeira vez em 2000, 

durante o 24th Library Systems Seminar no European Library Automation Group (ELAG’s), 

em Paris. Entretanto, isso somente se tornou uma realidade em 2003, quando foi criado o 

FRBR Review Group e, então, um grupo conjunto composto por membros das duas 

comunidades foi oficialmente estabelecido, com o objetivo de harmonizar essas duas 

conceituações. Esse grupo, o International FRBR/CIDOC CRM Harmonisation Group, é um 

grupo de trabalho do IFLA FRBR Review Group e um subgrupo do CIDOC CRM SIG. É co-

presidido por Martin Doerr (ICS-FORTH, Grécia) presidente do CIDOC CRM SIG e principal 
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autor do CIDOC CRM, e por Patrick Le Boeuf (National Library of France), o primeiro 

presidente do IFLA FRBR Review Group. O grupo realizou doze reuniões desde 2003, 

mantendo relatórios detalhados em seu site. Em 2008, o grupo completou a versão 0.9 do 

FRBR: object-oriented definition and mapping to FRBR(ER) e a disponibilizou para consulta 

pública e comentários. Esse documento apresenta o modelo conceitual conhecido como 

FRBRoo (RIVA; DOERR; ZUMER, 2008, p. 2).  

 

5.3 Records in Contexts: conceptual Model (RiC-CM) 

 Em 2012, o ICA formou o Experts Group on Archival Description (EGAD), como 

sucessor do Committee on Best Practices and Standard (CBPS), e o encarregou do 

desenvolvimento de um padrão para a descrição de documentos baseado em princípios 

arquivísticos. Assim, de 2012 a 2016, os membros do EGAD dedicaram-se ao 

desenvolvimento desse padrão abrangente que reconciliaria e integraria as quatro normas do 

CIA: ISAD (G); ISAAR (CPF); ISDF e ISDIAH (INTERNATIONAL COUNCIL ON 

ARCHIVES, 2016, p. 1). Como resultado, foi publicada, em setembro de 2016, uma versão 

preliminar desse documento, na qual os membros do EGAD apresentaram o padrão à consulta 

pública. Esse documento recebeu o título Records in contexts: a conceptual model for 

archival description, version 0.1 e, está sendo utilizado como fonte de referência nesta 

subseção.   

 Por se tratar de uma versão preliminar, o documento do ICA (2016) procura levar, à 

comunidade arquivística, esclarecimentos quanto às carências da área em relação às 

tecnologias, de modo a garantir que os fundamentos arquivísticos permaneçam.  Assim, este 

documento procurou trazer a debate questões como o público alvo, o papel dos registros e sua 

manutenção, os princípios arquivísticos (princípio da proveniência, princípio da ordem 

original, respect des fonds), o contexto de produção do documento, o papel dos registros e da 

descrição, o uso e o reuso de documentos, o impacto das tecnologias de comunicação, a 

emergência do uso de padrões comuns entre instituições de patrimônio cultural e memória, os 

padrões arquivísticos anteriores (ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDF e ISDIAH) e o processo de 

transição para o RiC-CM, entre outras questões.  

Embora a pauta das discussões seja relevante, percebemos a necessidade de um 

melhor detalhamento no que se refere à metodologia empregada na elaboração e 

desenvolvimento do modelo conceitual arquivístico. Também sentimos a ausência de 

diagramas que permitam visualizar uma simulação do emprego da modelagem/representação 
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do modelo. Mas, quanto a isso, o documento do ICA (2016, p. 2) já esclarece que, “[...] 

quando completo, o RiC-CM também incluirá, além do texto que define as principais 

entidades, atributos e relações, apresentará diagramas extensivos das entidades em relação 

umas as outras e exemplos”.  

 Pretendemos apresentar, de forma sintética nossa visão geral do documento do ICA 

(2016), tendo em vista os princípios formulados para a elaboração do modelo RiC-CM.   

Os membros do EGAD destacam como primeira motivação chegar ao “[...] 

desenvolvimento de um consenso internacional sobre um padrão de descrição arquivística 

[...]”, o que foi classificado, como “um desafio assustador”. Pois “[...] diferenças culturais e 

estabelecidas, assim como, teorias e práticas diferenciadas estão no cerne do desafio”. E, 

como ressalta o documento do ICA (2016), “[...] os membros do EGAD representam muitas 

dessas diferenças (embora seja certo que não todas)”. Mesmo partilhando “[...] um 

compromisso comum em desenvolver um padrão compartilhado que respeite e acomode o 

passado e as diferenças”, de modo a permanecer intelectualmente coerente e viável, o “[...] 

EGAD também reconhece que desenvolver um consenso será necessariamente um processo 

contínuo, um campo de negociação” (INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, 2016, 

p. 1), o qual já está em curso, por meio da divulgação do documento à consulta pública.  

 Fazem parte do EGAD 21 membros de treze países (Alemanha, França, Austrália, 

Espanha, Finlândia, Reino Unido, Costa do Marfim, Brasil, Estados Unidos da América, 

Romênia, Áustria, Canadá, Itália). Embora esse corpo de membros seja um percentual 

representativo da comunidade global de arquivos, o documento do ICA (2016) revela que há 

regiões com longas e distintas histórias de administração e governança na criação, uso e 

gerenciamento de registros que não estão representados, como Ásia e Europa Oriental. Mas 

isso não se configura como um problema, tendo em vista que os membros do EGAD contam 

com uma participação internacional ampla quando desenvolvem continuamente padrões 

internacionais para descrição arquivística (acreditamos que os eventos e a consulta pública 

sejam mecanismos utilizados para equacionar as divergências). Isso contribui para fortalecer a 

base intelectual do padrão, de modo a garantir que seja possível chegar a um consenso 

internacional, atendendo às necessidades da comunidade global de arquivos 

(INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, 2016).  

 O EGAD dividiu o projeto para a elaboração do padrão arquivístico em duas partes: a 

primeira constituiu o desenvolvimento de um modelo conceitual para descrição arquivística 

denominado Records in Contexts: conceptual model (RiC-CM), e a segunda, na elaboração de 
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uma ontologia (RiC-O). A versão preliminar do modelo conceitual RiC-CM tornou possível 

identificar e definir as principais entidades descritivas e suas interrelações no contexto da 

descrição arquivística. Esta versão teve como foco a descrição do mundo sob uma perspectiva 

arquivística, fundamentada nos pressupostos e princípios fundamentais que regem as 

atividades realizadas no cumprimento de uma função (Ibid., 2016).   

O documento do ICA (2016) declarou que o padrão desenvolvido se destinou a cobrir 

todo o conteúdo essencial das quatro normas de descrição do ICA, exceto ‘controle’.  Isso 

incluiu as principais entidades descritivas, as propriedades ou atributos dessas entidades e as 

relações essenciais que se fazem entre elas. Além disso, “[...] especificar e definir as relações 

entre as entidades continua a ser uma tarefa excepcional”, uma vez que as relações na versão 

preliminar do documento do ICA “[...] pretendem ser sugestivas e não completas ou 

normativas” (Ibid., 2016, p. 2).  

Os membros do EGAD ainda esclarecem que o RiC-CM “[...] não oferece um modelo 

do papel do arquivista e das atividades que ele ou ela executa na formulação e manutenção 

contínua da descrição” (Ibid., 2016, p. 2). Um modelo é um sistema de organização do 

conhecimento empregado para a modelagem/representação do domínio da realidade no 

ambiente Web, não se configurando como um método que dita o ‘fazer’ do arquivista.  

Menciona ainda que o “[...] próximo passo do EGAD será estender o modelo” (Ibid., 

2016, p. 2), o que ocorrerá assim que se completar o desenvolvimento do modelo RiC-CM, 

uma vez que, a ontologia deve estar alinhada com o modelo conceitual. Pretende-se, então, 

que o RiC-O traduza o RiC-CM utilizando o padrão OWL do Consórcio W3C, de modo a 

fornecer à comunidade arquivística a capacidade de disponibilizar descrições arquivísticas 

padronizadas por meio dos princípios das tecnologias Linked Data
120

 e empregar um 

vocabulário e uma estrutura conceitual específicos para descrição arquivística (Ibid., 2016). 

A preocupação com o alinhamento de acervos de modo a promover o acesso integrado 

aos recursos, conforme aborda os documentos da IFLA (1998, 2009) e do ICOM (1999, 

2017), também está presente no documento do ICA (2016), que afirma que “[...] o acesso 

integrado ao patrimônio cultural mantido por bibliotecas, arquivos, museus e sites de 

curadoria cultural e monumentos é, cada vez mais, o foco de comunidades profissionais, [...], 

agências de financiamento e comunidades de usuários”. O documento reconhece que “[...] 

diferentes comunidades de patrimônio cultural têm entendimentos fundamentalmente 

diferentes da natureza dos objetos para os quais têm responsabilidade de curadoria” e que 

                                                           
120

 Linked Data são tecnologias da Web Semântica utilizada para conectar dados na Web, como RDF e URI. 

Disponível em: http://linkeddata.org/.  

http://linkeddata.org/
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“[...] esses entendimentos e práticas estão bem estabelecidos e adaptados (e adaptando-se) aos 

desafios particulares de cada comunidade e a natureza dos objetos sob seus cuidados”. Por 

isso, [...] enquanto muitos dos esforços para realizar o objetivo do acesso integrado se 

concentraram no desenvolvimento de um padrão compartilhado para a descrição, reduzindo as 

diferentes práticas descritivas numa única o que é intelectual e politicamente desafiador”. 

Tendo em vista que “[...] esse objetivo, no entanto, não exige tal redução, como as 

comunidades apenas necessitam identificar e cooperar entre si de modo a compartilhar (ou 

amplamente compartilhar) conceitos e práticas”. Assim, a solução para os membros do EGAD 

está na ontologia “[...] RiC-O [que] facilitará o alinhamento da descrição arquivística com a 

descrição dos profissionais aliados, [...], de modo a promover esforços para proporcionar 

acesso integrado ao patrimônio cultural” (Ibid., 2016).  

Segundo o documento do ICA (2016, p. 3), o RiC-CM foi desenvolvido para “[...] ser 

de interesse dos usuários pesquisadores de arquivos, em particular para estudiosos 

interessados em reutilizar registros de arquivos”. Mas vale ressaltar que o RiC-CM “[...] se 

concentra principalmente na descrição baseada em princípios arquivísticos e 

responsabilidades, ele pode ser usado para apoiar descrições acadêmicas de registros 

individuais ou conjuntos de registros baseados em outras perspectivas e requisitos”. Pode-se 

dizer que o RiC-CM é um apoio ao usuário para a descoberta de recursos em acervos 

patrimôniais integrados, pois no  RiC-CM a ‘descrição é multidimencional’
121

, o que expande 

a descrição multinível da ISAD (G) de forma a possibilitar que a descrição de um fundo seja 

realizada num contexto mais amplo – o record e o record set mantêm relações entre si e 

interrelações com outras entidades, como agent, functions, activities, mandate etc.  

É sabido que o RiC-CM incorporou as quatro normas de descrição do ICA, ISAD (G), 

ISAAR (CPF), ISDF e ISDIAH. Nesse processo, foi realizada uma ampla análise desses 

padrões, a fim de serem identificadas as principais entidades, propriedades ou atributos e os 

relacionamentos ou relações que tornaram possível a modelagem/representação dos 

elementos de descrição arquivística. Códigos são adotados para representar os tipos de 

entidades “RiC-E”, as propriedades “RiC-P” e as relações “RiC-R”. Preliminarmente foram 

                                                           
121

 No modelo RiC-CM a descrição é multidimensional porque em vez de uma hierarquia, a descrição pode 

assumir a forma de um grafo ou rede. A modelagem da descrição como um grafo acomoda o simples, fundo 

base, modelado na descrição multinivel da ISAD (G), mas também permite abordar uma compreensão mais 

expansiva da proveniência. O modelo multidimensional permite assim a descrição do fundo, mas também vê o 

fundo existente em um contexto mais amplo, em relação a outros fundos (INTERNATIONAL COUNCIL ON 

ARCHIVES, 2016, p. 3). 
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definidas 14 entidades, 67 propriedades ou atributos e 792 relacionamentos ou relações 

(Ibid., 2016), os quais formam o vocabulário expresso pelo modelo.  

A figura 19 mostra um exemplo de descrição arquivística em conformidade com o 

RiC-CM. Nesse diagrama, são apresentadas algumas informações sobre P.G.F. Léveau, 

notário público (tabelião) francês que viveu no século XIX. Estas informações se encontram 

em duas instituições, Archives Nationales de France e os Archives Départementales du Cher, 

as quais poderiam utilizar o padrão RiC de descrição, possibilitando interrelacioná-las. 

Observa-se no diagrama que os círculos representam as entidades e incluem dados dos 

Archives Nationales de France (em azul); e de outra instituição de arquivo local, os Archives 

Départementales du Cher (em amarelo). Os círculos (entidades) estão ligados por setas que 

representam as relações definidas no modelo RiC-CM e responsáveis por interligar os 

conjuntos de documentos de cada uma das instituições entre si (Ibid., 2016). 

Figura 19 – Exemplo de descrição arquivística em conformidade com RiC-CM 

 
 Fonte: ICA (2016, p. 93). 

 

Como mencionamos anteriormente, o documento Records in contexts: a conceptual 

model for archival description, version 0.1, publicado em setembro de 2016, foi submetido à 

consulta pública. Todas as sugestões apresentadas pela comunidade internacional foram 

analisadas pelos membros EGAD em reuniões presenciais realizadas a partir do ano 2017. 

Esses encontros foram organizados de modo que cada um teve a duração de três dias e 
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ocorreram nos seguintes locais: Paris de 13-15/4/2017, Roma de 23-25/10/2017, Paris de 15-

18/5/2018 e Austría de 3-5/12/2018. Neste ano (2019), uma nova reunião está sendo 

programada para o mês de outubro, em Londres. Mas, ainda sem uma data consolidada
122

. 

É importante mencionar que, nos intervalos dessas reuniões, ocorreram (e ocorrem) 

vários encontros combinados pelos membros do EGAD via internet, a fim de prosseguir com 

o trabalho de preparação da nova versão do modelo conceitual RiC-CM. A redação dessa 

versão segue bem adiantada e há previsão para a publicação ainda no fim deste ano.  

Tivemos acesso, no documento em andamento, à seção que trata dos tipos de 

entidades. Foi possível perceber alterações significativas em relação ao documento anterior, 

como a inclusão de novas entidades (Record Resource, Record Instantiation, Person, Group, 

Family, Corporate Body, Delegate Agent, Purpose, Process, Action, Rule, Single Date, Date 

Range, Date Set, Event), renomeação de outras (de Record Component para Record Part, de 

Concept or Thing para Thing), provável descarte de algumas (Occupation, Documentary 

Form, Function, Function (Abstract)) e a permanência de um conjunto de entidades 

anteriormente definido   (Record, Record Set, Agent, Position, Activity, Mandate, Date, 

Place). A entidade Thing foi definida como superclasse, ou seja, nela se incluem todos os 

tipos de entidades do modelo RiC-CM que estão organizados hierarquicamente. O quadro 5 

mostra as entidades primárias de alto nível (Thing, Record Resource, Record Instantiation, 

Agent e Activity) e sub-entidades a essas hierarquicamente agrupadas. Logo abaixo, o pequeno 

conjunto de entidades secundárias (Rules, Date, Place e Event) foi organizado da mesma 

forma. 
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 Informações gentilmente fornecidas pelos membros do EGAD, Daniel Pitti e Vitor Manoel Marques da 

Fonseca, em junho de 2019.  
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Quadro 5 – Hierarquia de entidades RiC-CM 

 
        Fonte: ICA/EGAD (2019). 

 

 Observa-se que, tanto no trabalho em andamento dos membros do EGAD quanto nos 

trabalhos consolidados dos modelos da IFLA e do ICOM, há um esforço significativo a fim 

de que seus modelos se harmonizem e ocorra compartilhamento de informação relevante entre 

instituições de patrimônio cultural e memória. Ressalta-se, ainda, a importância da 

categorização dos tipos de entidades e sua expansão (25 entidades), o que contribui para que o 

modelo apresente um vocabulário significativo e amplie as possibilidades de correspondência 

com outros de domínios recíprocos, como bibliotecas e museus.    

 

5.4 Síntese dos modelos conceituais de instituições de patrimônio cultural e memória 

 É inegável que os avanços tecnológicos – o advento da Web, em especial – 

mobilizaram instituições de patrimônio cultural e memória no desenvolvimento de sistemas 

de organização e representação do conhecimento específicos para tratar a complexidade de tal 

ambiente. Os modelos conceituais foram as estratégias eleitas por essas instituições.   
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 O modelo conceitual FRBR da IFLA foi desenvolvido a partir da metodologia de 

análise de entidades do modelo E-R para representar e organizar o universo bibliográfico, ou 

seja, descreve/representa os recursos/objetos que serão recuperados por meio de registros 

bibliográficos. Ele sintetizou em dez tipos de entidades o universo de ação do domínio e as 

dividiu em três grupos. Seu foco estava no grupo 1, especificamente na entidade obra. Isso 

porque representava os produtos do trabalho artístico ou intelectual. Entretanto, é importante 

mencionar que os tipos de entidades que formavam os grupos 2 e 3 do modelo, já enfatizam o 

papel do agente, como autoridade (pessoa e entidade coletiva) e, ainda, o assunto (conceito, 

objeto, evento e lugar) como sujeitos de uma determinada ação ao estabelecerem vínculos 

entre entidades distintas, isto é, relações. Posteriormente, desses grupos foram desenvolvidas 

extensões para o modelo FRBR referentes a dados de autoridade, o modelo conceitual FRAD, 

e dados de autoridade de assunto, o modelo conceitual FRSAD.   

 Esses modelos conceituais foram denominados “família FR”, e a partir deles foi 

elaborado um modelo consolidado chamado modelo conceitual IFLA LRM, cujo vocabulário 

é formado por onze tipos de entidades de alto nível, compatíveis com os princípios das 

tecnologias de dados interligados. Na elaboração do IFLA LRM, também se buscou a 

integração com outras comunidades de patrimônio cultural e memória.   

 O modelo conceitual IFLA LRM nasce do esforço dos membros da IFLA não só para 

representar a informação bibliográfica, mas também promover a revisão dos vocabulários dos 

modelos existentes, a fim de selecionar e adotar conceitos/termos (tipos de entidades) 

representativos ao domínio do patrimônio cultural e memória (caso das entidades Agent, 

Time-span e Place), o que pode ser uma evidência de um movimento em prol da padronização 

destes. Isso é um passo importantíssimo para alinhar semanticamente vocabulários de 

modelos conceituais, ao se constatarem equivalências de significado. 

O modelo CIDOC CRM, por representar o universo complexo dos museus, foi 

desenvolvido segundo a metodologia orientada a objetos, o que o tornou expressivo e 

extensível e, por isso, já contabiliza algumas atualizações. Recentemente (2017), incorporou 

novas entidades e relações, e “[...] como uma consequência da generalização sobre a 

diversidade de coleções e tarefas de museus, o CRM contém mais conceitos genéricos do que 

o FRBR” (RIVA; DOERR; ZUMER, 2008, p. 2).  Isso amplia as possibilidades de alinhar-se 

semanticamente com o modelo IFLA LRM e o RiC-CM.  

Segundo Doerr, Bekiari e Le Boeuf (2008, p. 3), “[...] sua inovação é centralizar as 

descrições não em torno das coisas, mas em torno dos eventos que conectam pessoas, coisas 
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materiais e imateriais no espaço-tempo”. Isso é importante, tendo em vista que os objetos são 

produtos de uma construção social, e não estão isolados: fazem parte de um contexto mais 

amplo, onde agentes, eventos e o espaço-tempo estão interligados numa ação para que as 

coisas/objetos passem a existir (documentos, obras de arte etc.) e, em geral, quase numa 

dependência recíproca, o que é interessantíssimo e constitui um forte elo que vincula 

instituições de patrimônio cultural e memória, aproximando suas tarefas. O CRM, “[...] além 

disso, descreve explicitamente o discurso sobre as relações entre os identificadores e os 

identificados, um recurso poderoso para a integração de ativos de informação” (Ibid., 2008), e 

“[...] finalmente, o papel das tipologias como sistemas de classificação é vinculado à sua 

natureza como objetos do discurso histórico-cultural” (Ibid., 2008).  

Já o modelo conceitual RiC-CM do ICA, talvez por ter sido o último a ser elaborado, 

num momento em que se busca a integração de acervos heterogêneos na Web, parte de um 

esforço para alcançar a compatibilidade e o alinhamento com os modelos IFLA LRM e 

CIDOC CRM. Ainda que, se “[...] concentre principalmente na descrição baseada em 

princípios arquivistícos e responsabilidade” (INTERNATIONAL COUNCIL ON 

ARCHIVES, 2016, p. 3), o RiC-CM é um apoio ao usuário para a descoberta de recursos em 

acervos patrimoniais integrados, mesmo tendo o foco na descrição do mundo sob uma 

perspectiva arquivística fundamentada nos pressupostos e princípios básicos que regem as 

atividades realizadas no cumprimento de uma função (Ibid., 2016).  

A versão preliminar do modelo RiC-CM contemplou um conjunto de quatorze 

entidades definidas de acordo com as normas internacionais de descrição arquivística, as quais 

podem ser assim sintetizadas: documentos (ISAD (G));  agentes (ISAAR (CPF) e ISDIAH) e 

funções e atividades (ISDF). Destaca-se a importância dos agentes e as atividades e funções 

que exerce no contexto da recuperação do conhecimento em acervos de instituições de 

patrimônio cultural e memória, já que muitos usuários/pesquisadores procuram 

documentos/informações utilizando como principal estratégia de busca o nome de uma 

autoridade (autor ou produtor). No documento final do modelo RiC-CM, ainda em 

elaboração, essas questões também direcionaram os membros do EGAD na adoção de um 

conjunto de entidades que pudessem representá-las e, por isso, foi estendido para vinte e 

cinco. 

Portanto, no contexto de um modelo de dados para instituições de patrimônio cultural 

e memória, como os modelos IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM, encontrar equivalências 

de significado nos conceitos/termos adotados para entidades e mesmo relações que 
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assemelham-se, é altamente possível, uma vez que são instituições que construíram suas 

práticas de representação descritiva quase que simultaneamente e, muitas vezes, inspirando-se 

e/ou influenciando o processo de criação de metodologias de representação.  

Hoje, os modelos conceituais, como sistemas de organização e representação do 

conhecimento, são mais uma prova de que as instituições de patrimônio cultural e memória 

caminham rumo à integração de seus acervos na Web. Assim, alinhá-los semanticamente pode 

ser a chave para essa questão tão discutida nos últimos anos. 

A seguir, a seção 6 apresenta os resultados desse estudo. 
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6 RESULTADOS  

Esta seção destina-se a apresentar o resultado da análise dos documentos oficiais dos 

modelos conceituais CIDOC CRM (especificamente, as entidades que formam o CRM Core), 

IFLA LRM e RiC-CM. Todos os procedimentos metodológicos empregados foram descritos 

na seção 3 deste trabalho.   

 Em modelos conceituais, os tipos de entidades são os “objetos-chave” 

(INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 

INSTITUTIONS, 1998, p. 13), porque especificam o universo de “coisas”
123

 de interesse dos 

usuários de um dado domínio da realidade. Eles formam um conjunto de conceitos/termos 

que, com os atributos e relações, formalizam a linguagem de representação expressa por um 

modelo de dados, a qual constitui o seu vocabulário.  

 A proposta dessa pesquisa é analisar os documentos oficiais do ICOM, IFLA e ICA 

que tratam de seus modelos conceituais, a fim de identificar, com base em suas definições, os 

tipos de entidades (conceitos/termos) que mantêm correspondência entre os modelos, 

confrontando-os de modo a detectar aqueles que apresentem equivalência de significado, 

organizando-os num quadro. Esse quadro também apresentará os mapeamentos segundo a 

tipologia estabelecida pela ISO 25964-2, definições coletadas na literatura e observações. 

Todas essas informações serão imprescindíveis para detectar o possível alinhamento 

semântico dos vocabulários destes modelos conceituais. 

Assim, uma entidade A de um dado modelo conceitual poderá estar alinhada 

semanticamente com uma entidade B de outro modelo conceitual quando pudermos afirmar 

que: A é B (A é igual a B), A é semanticamente equivalente a B (por exemplo, Artista é 

Autor) ou A é um B (A está incluído na classe de coisas de B, por exemplo, Livro é um 

Documento).  

O conjunto mínimo de entidades de alto nível denominado CRM Core do modelo 

conceitual CIDOC CRM, conforme explicado na seção 3, foi tomado como vocabulário fonte 

para ser confrontado com os tipos de entidades que formam os vocabulários dos modelos 

IFLA LRM e RiC-CM. Este conjunto é formado pelas entidades CRM E2 Temporal 

Entities, CRM E18 Physical Thing, CRM E28 Conceptual Object, CRM 

E39 Actor, CRM E41 Appellation, CRM E52 Time-Span, CRM E53 Place 

e CRM E55 Type.  

                                                           
123

 No modelo E-R uma entidade é definida como uma “coisa” que pode ser claramente definida. Uma 

determinada pessoa, empresa ou evento é um exemplo de uma entidade (CHEN, 1976, p. 9). 
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A norma ISO 25964-2 foi tomada como referência para classificar os tipos de 

mapeamentos encontrados, isto é, as relações estabelecidas entre os conceitos de um 

vocabulário e os de outro. São previstos na ISO 25964-2 os seguintes tipos de mapeamentos, 

com suas respectivas abreviaturas: Equivalence (EQ); Broader mapping (BM) e Narrower 

mapping (NM) (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2013). 

Se um conceito mais amplo pertencente ao vocabulário fonte for mapeado com um conceito 

mais específico de outro vocabulário, a abreviatura para o tipo de mapeamento será BMG 

(broader mapping generic) e, se ocorrer o inverso, será NMG (narrower mapping generic) 

(Ibid., 2013). 

 A adoção desses tipos de mapeamentos visa classificar o grau de equivalência dos 

tipos de entidades (conceitos/termos e suas definições) identificados e selecionados nos 

vocabulários dos modelos IFLA LRM e RiC-CM com base no vocabulário fonte, o CRM 

Core. Foram tomados no processo de análise de definições, também, o princípio estabelecido 

por Dahlberg (1981) na Teoria do Conceito – o mesmo referente (objeto). Isso nos permitiu 

constatar a equivalência de significado entre os tipos de entidades (conceitos/termos) 

estudados.  

 Os quadros a seguir mostram a síntese da análise dos documentos oficiais dos modelos 

conceituais IFLA LRM e RiC-CM, com base no conjunto mínimo de entidades de alto nível 

CRM Core, o qual foi tomado como vocabulário fonte. Observa-se que oito quadros foram 

elaborados para comportar cada um dos tipos de entidade do vocabulário fonte CRM Core e 

as equivalentes em significado encontradas nos modelos IFLA LRM e RiC-CM. Além disso, 

foram construídos, nesses quadros, campos específicos para que fossem inseridos os dados 

referentes aos tipos de mapeamento estabelecidos pela ISO 25964-2: 2013. Também há 

campos para as definições coletadas na literatura e observações, se houver.   

Após cada quadro tecemos considerações acerca dos resultados obtidos com os 

mapeamentos dos modelos conceituais CIDOC CRM, IFLA LRM e RiC-CM. Ressalta-se que 

descobrimos entidades equivalentes em significado nos modelos estudados e, portanto, o 

alinhamento semântico é possível, conforme veremos a seguir. 
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Quadro 6 – Mapeamento entidade CRM E39 Actor com entidades IFLA LRM e RiC-CM 

CRM Core (ID e 

Definição) 

Mapeamento 

CRM/IFLA LRM 
IFLA LRM 

(ID e Definição) 

Mapeamento  

CRM/RiC-CM 
RiC-CM 

(ID e Definição) 

 CRM E39 Actor                          

“This class comprises people, 
either individually or 

in groups, who have the 

potential to perform intentional 
actions for which they can be held 

responsible. The CRM does not 
attempt to model the inadvertent 
actions of such actors. Individual 
people should be documented as 
instances of E21 Person, whereas 

groups should be documented as 
instances of either E74 Group or its 
subclass E40 Legal Body” 
(INTERNATIONAL COUNCIL OF 
MUSEUMS, 2017, p. 
21). 

BMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LRM-E6 Agent   [second level] 

“An entity capable of deliberate 

actions, of being granted rights, and of 

being accountable for its actions” 
(INTERNATIONAL FEDERATION OF 
LIBRARY ASSOCIATIONS AND 
INSTITUTIONS, 2017, p. 28). 

 

LRM-E7 Person [third level] 

“An individual human being” 

(Ibid., 2017, p. 29). [Conforme FRBR 
(Ibid., 1998)]. 
 

LRM-E8 Collective Agent [third 

level]  

“A gathering or organization 

of persons bearing a particular name 

and capable of acting as a unit” (Ibid., 
2017, p. 29).  

EQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RiC-E Agent                                   

“A Person, or Group, or 

an entity created by a Person or 
Group (Delegate Agent), or a 

Position, that acts in the world” 
(INTERNATIONAL 
COUNCIL ON ARCHIVES, 
2019, p. [7]). 

Definições do termo/conceito em outras fontes: 

Bibframe  

“Agents are people, organizations, jurisdictions etc., associated with a Work or Instance through roles such as author, editor, artist, photographer, composer, 
illustrator etc.”124 

                                                           
124

 Bibframe 2.0. Disponível em:  https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html. 

https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html
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Categorias Bibframe –Vocabulário: 

Agent 

“Entity having a role in a resource, such as a person or organization”.125 
“Associated agent / Entity associated with a resource or element of description, such as the name of the entity responsible for the content or of the 

publication, printing, distribution, issue, release or production of a resource”.126 
 
Person 

“Individual or identity established by an individual (either alone or in collaboration with one or more other individuals)”. 

Organization 
“Corporation or group of persons and/or organizations that acts, or may act, as a unit”. 
Resource Description Access (RDA):   

Agent - “a person, family or corporate body” (Glossary A).127  
Vickery (1986, p.148): 

Agent  

“The actor who has caused the action to take place:  

The man was bitten by the dog” . 
Pearce-Moses (2005, p.14): 

Agent  

“An individual who acts on behalf of another individual or an organization”. 
DOLCE Ontology 

Agentive Physical Object 
“a natural person” (GANGEMI et al., 2003, p. [5]). 

Social Agent 
“a legal person, a contractant” (Ibid., 2003, p. [5]). 
Observações: 

Nestas entidades dois termos representam o mesmo conceito: Actor e Agent.  

Observe-se acima a definição proposta por Vickery (1986, p. 148) para Agent. 

  
     Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                           
125

 Bibframe. Model and vocabulary: RDF view. Disponível em:  http://id.loc.gov/ontologies/bibframe.rdf. 
126

 Vocabulário bibframe 2.0. categorias. Disponível em: http://id.loc.gov/ontologies/bibframe-category.html . 
127

 RDA Toolkit. RDA Toolkit. Disponível em: https://access.rdatoolkit.org/.  

http://id.loc.gov/ontologies/bibframe.rdf
http://id.loc.gov/ontologies/bibframe-category.html
https://access.rdatoolkit.org/
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Acima, o quadro 6 mostra a entidade CRM E39 Actor do CRM Core e equivalentes 

identificadas nos modelos IFLA LRM e RiC-CM, respectivamente, IFLA LRM-E6 Agent 

e RiC-E Agent
128

. Observe-se que o mesmo conceito está sendo representado por termos 

que identificam uma autoridade (pessoa, instituição etc.) que atua no universo do discurso: 

Actor e Agent. A definição proposta por Vickery (1986, p. 148) para Agent (vide o 

quadro) comprova que os dois termos são semanticamente equivalentes: “o agente é o ator 

que causa a ação”. Isso pode ser uma evidência da possibilidade de ser empregada uma 

terminologia padronizada em vocabulários de modelos conceituais de instituições de 

patrimônio cultural e memória.   

Note-se, ainda, que a análise das definições destes modelos e as coletadas na literatura 

confirmam tal fato ao mostrar que, semanticamente, o mesmo conceito é representado em 

domínios recíprocos pelos dois termos. Já é perceptível, no entanto, um movimento para a 

adoção do termo Agent. Prova disso foi sua incorporação no vocabulário do modelo IFLA 

LRM (dada sua ausência nos vocabulários dos modelos FRBR, FRAD e FRSAD) e, 

consequentemente, na terminologia da norma Resource Description Access (RDA). Isso 

revela que o campo conceitual de um conceito vai sendo construído pelo contexto e pela 

frequência de uso no domínio, mas o que irá individualizá-lo será o entendimento comum de 

pessoas que investigam ou desenvolvem social e tecnicamente uma determinada área, objeto 

ou certa faixa de procedimentos para uma finalidade especial. Algo que tem mobilizado os 

grupos de trabalho da IFLA num esforço para aperfeiçoar e aprimorar o domínio do 

conhecimento.  

Além de o termo Agent ter sido incorporado nos vocabulários dos modelos IFLA 

LRM e RiC-CM, ele passou a representar uma entidade declarada hierarquicamente superior e 

que mantém relações com outras. No modelo IFLA LRM, a entidade superclasse IFLA 

LRM-E6 Agent se relaciona com as subclasses: IFLA LRM-E7 Person e IFLA LRM-

E8 Collective Agent. Já a versão em andamento do modelo RiC-CM, a entidade de 

nível superior RiC-E Agent agrega as sub-entidades: RiC-E Person, RiC-E Group, 

RiC-E Family e RiC-E Corporate Body.  

Também no modelo CIDOC CRM as entidades se relacionam hierarquicamente com 

instâncias. Mas há uma particularidade aqui, pois a entidade CRM E39 Actor é uma 

subclasse das entidades superclasses CRM E21 Person e CRM E74 Group em CRM e 

                                                           
128

 A versão em andamento do documento RiC-CM que tivemos acesso não apresentava o código numérico 

referente a cada tipo de entidade. 
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que assume uma nova posição como entidade de nível superior no conjunto mínimo CRM 

Core, já visando à integração de informação patrimonial heterogênea. Isso porque o modelo 

CRM baseia-se em eventos e são estes que conectam o universo de “coisas” relacionadas. 

Atores interagem com “coisas” – tanto físicas (CRM E18 Physical Things) quanto conceituais 

(CRM E28 Conceptual Things) no espaço-tempo (CRM E2 Temporal Entities) (OLDMAN, 

2014; DOERR, BEKIARI, 2008). Isso explica porque a entidade CRM E39 Actor foi 

escolhida para fazer parte do conjunto de alto nível CRM Core, pois possibilita não só a 

representação do amplo contexto museológico, mas também a integração de objetos 

(“coisas”) do universo bibliográfico e arquivístico. 

No quadro 6, o mapeamento CRM/IFLA LRM é expresso pelo tipo BMG (broader 

mapping generic), pois a análise das definições mostrou que CRM E39 Actor representa 

um conceito mais amplo, enquanto que IFLA LRM-E6 Agent, um mais específico. 

Observe-se que, no modelo IFLA LRM, há uma hierarquia de níveis entre as entidades que 

representam dados de autoridade: IFLA LRM-E6 Agent, IFLA LRM-E7 Person e 

IFLA LRM-E8 Collective Agent.  Isso, quando analisamos as definições das 

subclasses de IFLA LRM-E6 Agent, parece indicar como representar/catalogar 

autoridades: pessoas e organizações/instituições e informar de quem se trata.  

Observe-se, ainda, que a definição de CRM E39 Actor esclarece que esta entidade é 

utilizada para representar pessoas, individualmente ou em grupo, que realizam ações 

intencionais de responsabilidade. Enquanto na definição formulada para IFLA LRM-E6 

Agent, não houve uma preocupação em esclarecer quem é o agente, apenas a definição se 

refere de forma geral às ações, direitos e responsabilidades do agente, sem especificá-lo. Isso 

aparece em suas subclasses IFLA LRM-E7 Person e IFLA LRM-E8 Collective 

Agent, que especificam quem é a autoridade responsável, respectivamente: “an 

individual human being” (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY 

ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2017, p. 29), “a gathering or 

organization of person” (Ibid., 2017, p. 29). Em CRM E39 Actor: “people, 

either individually or in groups” (INTERNATIONAL COUNCIL OF 

MUSEUMS, 2017, p. 21). Assim, nessas definições é possível perceber o uso de termos e 

palavras que sintetizam a ideia principal nelas implícita (a intensão do conceito) de modo a 

revelar a equivalência de significado, já que apontam para o mesmo referente (objeto). 

Portanto, alinhar semanticamente as entidades CRM E39 Actor e IFLA LRM-E6 Agent 

é possível graças às subclasses IFLA LRM-E7 Person e IFLA LRM-E8 Collective 
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Agent. Podemos afirmar, então, que: CRM E39 Actor é semanticamente equivalente a 

IFLA LRM-E6 Agent. 

Por outro lado, o mapeamento CRM/RiC-CM é do tipo EQ (equivalence), indicando 

que há equivalência de significado entre as entidades CRM E39 Actor e RiC-E Agent. 

Essa equivalência se comprovou numa observação atenta do enunciado das definições, a qual 

compreende o conteúdo do conceito (intensão ou conjunto de características ou atributos). 

Note-se, então, o emprego dos termos no plural e no singular people e groups (em CRM), 

person e group (em RiC-CM), que indicam explicitamente tratar-se do mesmo referente 

(objeto), embora outras palavras e termos somados a esses, também contribuam para 

entendermos o conteúdo do conceito e seu significado.   

Observe-se que CRM E39 Actor e RiC-E Agent podem relacionar-se com 

instâncias (conforme o caso, subentidades e superclasses), porém, por serem semanticamente 

equivalentes, é possível alinhá-las sem o auxílio destas instâncias. Portanto, é possível afirmar 

que: CRM E39 Actor é igual a RiC-E Agent. 

Embora a definição formulada para a entidade CRM E39 Actor pareça ser bem 

mais estruturada que as das entidades IFLA LRM-E6 Agent e RiC-E Agent, isso não a 

distingue das outras. Porque todas podem ser classificadas como pertencentes ao mesmo tipo, 

ou seja, definições conceituais ou reais que procuram “[...] delimitar a intensão de 

determinado conceito distinguindo-o de outros com idênticas características” (DAHLBERG, 

1978b, p. 106). É uma “colocação de limites”, reduzindo fronteiras a fim de delimitar ou fixar 

o conteúdo do conceito no universo do discurso (Ibid., 1978b), conforme explicado na seção 

4.4. 

Quanto à estrutura, essas definições podem ser consideradas como definições 

genéricas, porque atendem às especificações formuladas por Dahlberg (1978a) para formarem 

certas estruturas conceituais (estruturas de organização de características), o que proporciona 

que um conceito seja distinguido de outro conceito.  

Segundo Dahlberg (1978a), definições relevantes devem atender às regras relativas à 

forma e ao conteúdo. No que se refere à primeira, as definições formuladas para as entidades 

CRM E39 Actor, IFLA LRM-E6 Agent e RiC-E Agent atendem às especificações 

de simplicidade – porque nelas se incluem características necessárias para identificação da 

intensão do conceito, clareza – apresenta palavras e termos claros, nível – o texto pode ser 

compreendido por especialistas, mesmo que o idioma original seja o inglês, e justaposição de 

definições – apresenta conexão entre as palavras e termos empregados. 
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Quanto as regras relativas ao conteúdo das definições, foi possível perceber que há: 

correspondência ao referente – as definições têm o mesmo referente, completude da 

definição – as definições apresentam características necessárias de um referente de forma 

estruturada (a definição de IFLA LRM-E6 Agent é uma exceção, já que poderia identificar 

os agentes, isto é, dizer a quem são, e não limitar-se a suas ações) e adequação da extensão de 

uma definição – como uma definição delimita o uso de um termo no discurso pelas 

características necessárias (intensão).   
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Quadro 7 – Mapeamento entidade CRM E2 Temporal Entity com entidades IFLA LRM e RiC-CM 

CRM Core      

(ID e Definição) 

Mapeamento 

CRM/IFLA LRM 
IFLA LRM    

(ID e Definição) 

Mapeamento  

CRM/RiC-CM 
RiC-CM   

(ID e Definição) 

 CRM E2 Temporal Entity 

“This class comprises all phenomena, 

such as the instances of E4 Periods, E5 

Events and states, which happen 
over a limited extent in 

time.  This extent in time must be 

contiguous, i.e., without gaps. In case the 
defining kinds of phenomena for an 
instance of E2 Temporal Entity cease to 
happen, and occur later again at another 
time, we regard that the former E2 
Temporal Entity has ended and a new 

instance has come into existence. In 
more intuitive terms, the 

same event cannot happen 

twice” (INTERNATIONAL COUNCIL 

OF MUSEUMS, 2017, p. 2).  

NMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 LRM-E11 Time-
span 

“A temporal 

extent having a 

beginning, an end 

and a duration” 

(INTERNATIONAL 
FEDERATION OF 
LIBRARY 
ASSOCIATIONS AND 

INSTITUTIONS, 2017, 
p. 36).  
 

EQ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 RiC-E Event 

An event is something that 

happened, whatever its causes are, and 

that can be considered a part of the context 

of other entitie(s). It has some 
spatial and temporal 

boundaries. It may actively involve 

some agent(s) and affect any primary 
entity. It may in turn be the subject of 
some Record Resource.  
An event may follow or 

precede other events and may 

have some events as parts. 

(INTERNATIONAL COUNCIL ON 
ARCHIVES, 2019, p. [38]). 

Definições do termo/conceito em outras fontes: 

Bibframe 2.0 

Events:  “Occurrences, the recording of which may be the content of a Work”129.  
Definição: Something that happens at a certain time and location, such as a performance, speech, or athletic event, that is documented by a resource130 

RDA 

Time-span – “A temporal extent having a beginning, an end and a duration” (Glossary T)131. 

Vickery (1986, p. 148) 

Time  

When an event take place:  

                                                           
129

 Bibframe 2.0. Disponível em: https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html.  
130

 Bibframe 2.0. Class list. Disponível em:  http://id.loc.gov/ontologies/bibframe.html#c_Event.  
131

 RDA Toolkit. Disponível em: http://access.rdatoolkit.org/ . 

https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html
http://id.loc.gov/ontologies/bibframe.html#c_Event
http://access.rdatoolkit.org/
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The surf was up yesterday. 

LODE: An ontology for Linking Open Descriptions of Events
132
 

Event 

“ ‘Something that happened’, as might be reported in a news article or explained by a historian”. 

DOLCE Ontology  

Perdurant/Occurrence  

 “Occurrences comprise what are variously called events, processes, phenomena, activities and states” (GANGEMI et al., 2003, p. [9]). 
Accomplishment  

“a conference, an ascent, a performance” (Ibid., 2003, p. [5]). 
Achievement  

“reaching the summit of K2, a departure, a death” (Ibid., 2003, p. [5]). 
Observações:  

 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132

 LODE. Disponível em: http://linkedevents.org/ontology/#term-Event.  

http://linkedevents.org/ontology/#term-Event
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 O quadro 7 apresenta o mapeamento da entidade CRM E2 Temporal Entity 

com as entidades IFLA LRM-E11 Time-span e RiC-E Event. Observe-se que os 

termos adotados para representar o conceito parecem estar de acordo com o nível de 

especificidade estabelecido por cada domínio da realidade. Deve-se ter em vista que cada 

domínio elege os termos que melhor representam um conceito em seu universo do discurso, o 

que é feito por meio de consenso entre especialistas, levando-se em conta estudo 

terminológico, a fim de que se opte por um termo amplamente difundido.    

 Note-se que, do modelo genérico CIDOC CRM, foi estabelecido um conjunto 

mínimo de entidades de alto nível, o CRM Core, que se manteve compatível com as 

especificações, padrões e aplicações Web presentes no modelo original (OLDMAN, 2014, p. 

8-15). Enquanto o modelo IFLA LRM foi produto da fusão dos modelos da família FR 

(FRBR, FRAD e FRSAD), cuja proposta visou à melhoria da compreensão do modelo e a 

eliminação de barreiras para sua adoção, além de prover uma estrutura compatível, coerente e 

extensível que possibilitasse utilizar aplicações de dados interligados (INTERNATIONAL 

FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2017). Já o grupo 

de trabalho EGAD segue na elaboração da versão final do modelo RiC-CM, e se esforça para 

construir um vocabulário, cujos elementos, como tipos de entidades, sejam compatíveis com 

os modelos CIDOC CRM e IFLA LRM, e os princípios das tecnologias de dados interligados.

 Observe-se que, tanto as definições coletadas na literatura quanto as propostas pelos 

modelos, apresentam equivalência de significado, pois o referente (objeto) relaciona-se com 

questões temporais e/ou cronológicas. Esse é um elemento de descrição fundamental para o 

domínio do patrimônio cultural e memória, o qual é responsável pela organização, 

representação, manutenção e guarda dos produtos relativos a atividades artísticas e culturais.   

 O mapeamento CRM/IFLA LRM relativo às entidades CRM E2 Temporal 

Entity e IFLA LRM-E11 Time-span é do tipo NMG (narrower mapping generic), 

indicando que o conceito mais específico pertence à entidade CRM, e o mais genérico, à 

IFLA LRM. Isso se deve ao fato de que, no contexto do modelo CIDOC CRM, somente CRM 

E2 Temporal Entity pode ser vinculada ao tempo (E52 Time Span). Objetos (CRM 

E28 Conceptual, CRM E18 Physical), CRM E39 Actor, e CRM E53 Place “[...] não podem 

ser diretamente ligados ao tempo, portanto devem estar vinculados a um evento, uma CRM 

E2 Temporal Entity” (OLDMAN, 2014, p. 9, grifo nosso). Essa entidade refere-se 

especificamente a períodos, como Idade do Bronze, ou estado de condição, como em um 

terremoto em Lisboa. 
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 Note-se que palavras e termos formam o enunciado das definições de modo a 

apresentar as características que explicitam uma “equação de sentido” que leva ao 

conhecimento do conceito. Na definição da entidade CRM E2 Temporal Entity, 

encontramos, no enunciado, uma estrutura de palavras e termos que permite perceber a 

intensão do conceito: “all phenomena, such as the instances of E4 

Periods, E5 Events and states, wich happen over a limited extent 

in time” (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 2017, p. 2).  

 Observe-se que, em IFLA LRM-E11 Time-span, a definição indica tratar-se 

especificamente de questões temporais e cronológicas. Mas, estudando atentamente o 

documento oficial do modelo IFLA LRM, foi possível notar que, no contexto bibliográfico, a 

entidade incorpora eventos. Isso, porém, não está explícito na definição, ainda que seja 

entendido que um evento ‘ocorre numa determinada extensão de tempo’, conforme mostra sua 

definição: “A temporal extent having a beginning , an end and a 

duration” (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 

INSTITUTIONS, 2017, p. 36). Nesse caso, a intensão do conceito está implícita nas 

definições e, portanto, mesmo que sejam empregados termos e palavras distintos, ainda foi 

possível identificar a equivalência de significado, o que indica a presença do mesmo referente. 

Portanto, pode-se afirmar que: CRM E2 Temporal Entity está incluído na classe de 

coisas de IFLA LRM-E11 Time-span.   

 O mapeamento CRM/RiC-CM é do tipo EQ (equivalence) que indica a existência de 

equivalência de significado. Embora os termos adotados sejam diferentes (CRM E2 

Temporal Entity e RiC-E Event), têm o mesmo referente (objeto). Observa-se que 

as definições são formadas por termos e palavras diferentes, entretanto, nestes a mesma ideia 

é evidenciada implicitamente. Note as seguintes citações: CRM E2 Temporal Entity: 

“all phenomena [...] which happen over a limited extent in time” 

(INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 2017, p. 2), e RiC-E Event: “An 

event is something that happened”, “It has some spatial and 

temporal boundaries” (INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, 2019, p. 

[38]). Isso mostra que o que caracteriza a existência de equivalência é o significado, ainda que 

implícito na definição. Deste modo, podemos afirmar que: CRM E2 Temporal Entity é 

igual a RiC-E Event. 

Também encontramos definições do tipo conceitual (ou real), as quais estabelecem 

unidades do conhecimento, explicitando as características necessárias ao referente. Quanto à 
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estrutura de organização de características, são definições genéricas que se utilizam do 

princípio genus proximum e differentiae specificae (DAHLBERG, 1981).  

Quanto às regras relativas à forma das definições, é possível afirmar que atendem à 

simplicidade (porém, no caso da entidade IFLA LRM que incorpora evento, isso poderia estar 

explícito na definição), clareza, nível e justaposição. Já no que se refere às regras de conteúdo, 

há correspondência ao referente, completude da definição e adequação da extensão de uma 

definição (DAHLBERG, 1981).  
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Quadro 8 – Mapeamento entidade CRM E18 Physical Thing com entidades IFLA LRM e RiC-CM 

CRM Core 

(ID e Definição) 

Mapeamento 

CRM/IFLA LRM 
IFLA LRM    

(ID e Definição) 

Mapeamento  

CRM/RiC-CM 
RiC-CM 

(ID eDefinição) 

 CRM E18 
Physical Thing 

“This class comprises 
all persistent 

physical items 

with a relatively stable 

form, man-made or 

natural” 

(INTERNATION 
COUNCIL OF 
MUSEUMS, 2017, p. 
12). 

BMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LRM-E5 Item 

“An object or objects carrying signs intended to convey 

intellectual or artistic content” (INTERNATIONAL 
FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 
INSTITUTIONS, 2017, p. 27).  
[Conforme FRBR, 1998]. 
 
OBS.: Em biblioteca os objetos não são únicos, constituem uma 

edição. Isso pode ser evidência de que mais tipos de entidades em 
IFLA LRM podem ser aqui agrupados, como: 
 LRM-E4 Manifestation 

“A set of all carriers that are assumed to share the same 

characteristics as to intellectual or artistic content and aspects of 
physical form. That set is defined by both the overall content and 
the production plan for its carrier or carriers” (Ibid., 2017, p. 25). 
[Conforme FRBR, 1998]. Esse é o fenômeno que ocorre entre 
objetos de informação, denominado por Smiraglia (2002), como 
instantiation.  

BMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RiC-E Record 

“Linguistic, symbolic, or 
graphic information 

represented in any 
persistent 

recoverable form, 

on any durable 

carrier, by any method, 

by an Agent in the course of 
life or work Activity” 
(INTERNATIONAL 
COUNCIL ON 
ARCHIVES, 2019, p. [10]). 
 

Definições do termo/conceito em outras fontes: 

Bibframe    

Item  
“An item is an actual copy (physical or electronic) of an Instance. It reflects information such as its location (physical or virtual), shelf mark, and barcode”.133 

RDA 

Item  
 “A single exemplar or instance of a manifestation” (Glossary I)134. 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

Documento 

“Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73). 

                                                           
133

 Disponível em: https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html.  
134

 RDA Toolkit.  Disponível em: http://access.rdatoolkit.org/.  

https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html
http://access.rdatoolkit.org/
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Item documental 

1 “Menor unidade documental, intelectualmente indivisível, integrante de dossiês ou processos”. 
2 “Unidade documental fisicamente indivisível. Também chamada peça” (Ibid., 2005, p. 110). 

Pearce-Moses (2005) 

Item 

“A thing that can be distinguished from a group and that is complete in itself” (PEARCE-MOSES, 2005. p. 220). 
 
Record  

1. “A written or printed work of a legal or official nature that may be used as evidence or proof; a document”.  
2. “Data or information that has been fixed on some medium; that has content, context, and structure; and that is used as an extension of human memory or to 
demonstrate accountability”. 
3.” Data or information in a fixed form that is created or received in the course of individual or institutional activity and set aside (preserved) as evidence of that 

activity for future reference” (Ibid., 2005, p. 326-327). 
Camargo-Moro (1986) 

 

Museália 

“peça de museu, objetos ou espécimens que fazem parte do acervo de um museu” (Ibid., 1986, p. 241). 

DOLCE Ontology 

Non-agentive Physical Object 

“a hammer, a house, a computer, a human body” (GANGEMI et al., 2003, p. [5]).  

Observações: 

Em RiC-CM existe a entidade RiC-E Record Instantiation, sem equivalente no vocabulário fonte CRM Core, por isso esta entidade não foi 

considerada neste estudo. 
   Fonte: Elaborado pelo autor.   
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 O quadro 8 apresenta as entidades que se referem a itens físicos. Nele, a entidade 

CRM E18 Physical Thing foi confrontada com as entidades IFLA LRM-5 Item e 

RiC-E Record. Entretanto, CRM E18 Physical Thing apresenta a particularidade de 

incorporar também artefatos culturais e “coisas” (objetos) da natureza (como uma caverna, 

uma ilha etc.), o que indica que o conceito é mais amplo em CRM. Isso se dá devido ao 

museu coletar artefatos culturais (ou seja, peça, objetos ou espécimes) produzidos por outras 

culturas e catalogar formas relativamente estáveis da natureza, o que amplia seu escopo em 

relação aos demais domínios do patrimônio cultural. Veja no quadro a definição de Camargo-

Moro (1986). Contudo, às vezes, em acervos arquivísticos esses artefatos podem ser 

encontrados. Afinal, Otlet (1934) e Briet (1951) já advertiam sobre o amplo espectro da noção 

de documento: qualquer forma material de prova.  

Ambos os mapeamentos CRM/IFLA LRM e CRM/RiC-CM foram identificados como  

do tipo BMG (broader mapping generic), o qual indica que o conceito mais amplo pertence à 

entidade CRM E18 Physical Thing, e o mais específico, às entidades IFLA LRM-E5 

Item e RiC-E Record. Note-se que, ainda que seja constatada a equivalência de 

significado devido às entidades terem o mesmo referente, as definições propostas para o 

conceito em IFLA LRM e em RiC-CM limitam-se a produções humanas e não preveem a 

incorporação de artefatos culturais e formas relativamente estáveis encontradas na natureza, 

como em CRM. Isso também é percebido nas definições coletadas na literatura. Nesse 

sentido, observamos que CRM E18 Physical Thing tem como subclasse a entidade 

CRM E24 Physical Man-Made Thing, que seria a equivalente às entidades dos 

vocabulários dos modelos IFLA LRM e RiC-CM, mas esta entidade não faz parte do conjunto 

CRM Core.  

Assim, nesse caso, a equivalência de significado está expressa na ideia implícita 

(intensão do conceito) nas definições, onde o conceito específico das entidades IFLA LRM-

E5 Item e RiC-E Record está contido no conceito genérico de CRM E18 Physical 

Thing. Ou seja, IFLA LRM-E5 Item e RiC-E Record é um CRM E18 Physical 

Thing (IFLA LRM-5 Item e RiC-E Record estão incluídos na classe de coisas CRM 

E18 Physical Thing, por exemplo, livro é um Documento).   

Os termos Physical Thing, Item e Record foram selecionados de acordo com a 

terminologia específica destes domínios do conhecimento. Entretanto, é importante mencionar 

que o termo Record no domínio de Museus significa metadados, diferindo do significado que 

o termo apresenta em Arquivologia: registro e/ou documento (prova). Um Record em Museus 
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é  “[...] a informação manipulada para documentar a peça, sendo este nome utilizado para a 

documentação relativa a todas as etapas” (CAMARGO-MORO, 1986, p. 41, grifo nosso). 

Embora seja o registro da peça, o nome Record está associado a informação manipulada para 

documentá-la, a linguagem de representação utilizada no contexto dos Museus (Ibid., 1986). 

Enquanto que o Record em Arquivologia são os documentos produzidos, os quais registram 

as atividades desenvolvidas durante a vida de seu produtor (documento, registro e prova). Isso 

revela que domínios do conhecimento apresentam particularidades em seu “fazer”, e que a 

seleção de termos deve ser feita após cuidadosa investigação onde se deve primordialmente 

considerar o conceito e seu significado.  

São definições do tipo conceitual (ou real) que estabelecem unidades do 

conhecimento, explicitando as características necessárias ao referente. No que diz respeito à 

estrutura de organização de características, são definições genéricas. Quanto às regras 

relativas à forma das definições, é possível afirmar que atendem a simplicidade, clareza, nível 

e justaposição. Já em relação ao conteúdo, há correspondência ao referente, completude da 

definição, adequação da extensão de uma definição (DAHLBERG, 1981). 
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 Quadro 9 - Mapeamento entidade CRM E28 Conceptual Object com entidades IFLA LRM e RiC-CM 

CRM Core     

 (ID e Definição) 

Mapeamento 

CRM/IFLA LRM 
IFLA LRM     

(ID e Definição) 

Mapeamento  

 CRM/RiC-CM 
RiC-CM   

(ID e Definição) 

 CRM E28 Conceptual object 

“This class comprises non-material 
products of our minds and other 

human produced data that have 

become objects of a discourse 
about their identity, circumstances of creation 

or historical implication. The production 
of such information may have 

been supported by the use of 

technical devices such as 

cameras or computers” 

(INTERNATIONAL COUNCIL OF 
MUSEUMS, 2017, p. 16). 

EQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 LRM-E2 Work 

“The intellectual or artistic 

content of a distinct 

creation” 

(INTERNATIONAL 
FEDERATION OF 
LIBRARY ASSOCIATIONS 
AND INSTITUTIONS, 2017, 

p. 21).  
[Conforme FRBR, 1998]. 

EQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RiC-E Thing 

Any idea, material thing, or 

event within the realm of 

human experience. 

(INTERNATIONAL COUNCIL 
ON ARCHIVES, 2019, p. [7]). 

Definições do termo/conceito em outras fontes:  

Bibframe:    

Work 

“The highest level of abstraction, a Work, in the BIBFRAME context, reflects the conceptual essence of the cataloged resource :  authors, languages, and 
what it is about (subjects)”135. 

RDA 

Work  

                                                           
135

 Disponível em: < https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html>.  

https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html
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“A distinct intellectual or artistic creation, that is, the intellectual or artistic content” (Glossary W)136 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

Documento 

“Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73). 

Pearce-Moses (2005)  

Work 

1. “The material manifestation of individual or group activities or efforts, especially items of a creative nature”.  

2. “The body of an artist’s or writer’s creative output”.  
3. “Cataloging · In Seymour Lubetsky’s model, a bibliographic entity that is realized in different expressions and manifestations” (PEARCE-MOSES, 2005. 
p. 408). 
DOLCE Ontology 

Mental Object 

“an idea” (GANGEMI et al., 2003, p. [5]).  

Observações 

“The museum object is considered to be the basic unit of the museum working procedures. [...] Museum objects are objects separated from their original 
(primary) context and transferred to a new, museum reality in order to document the reality from which they were separated ”  (VAN MENSCH, 1992, p. 
104).  

      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136

 RDA Toolkit. Disponível em: http://access.rdatoolkit.org/. 

http://access.rdatoolkit.org/
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No quadro 9, a entidade CRM E-28 Conceptual Object é confrontada com as 

entidades IFLA LRM-E2 Work e RiC-E Thing. Estas entidades representam conceitos 

abstratos, os quais se referem às criações da mente humana (intelectuais e/ou artísticas) e, por 

isso, têm notória importância para o contexto do patrimônio cultural e memória, cujo 

propósito é democratizar o conhecimento por meio do acesso público, bem como, a sua 

preservação para a posteridade.  

Note-se que os mapeamentos CRM/IFLA LRM e CRM/RiC-CM são do tipo EQ 

(equivalence), que indicam a existência de equivalência. Considere-se que, embora os termos 

adotados para representar o conceito sejam diferentes (segundo a terminologia específica de 

cada domínio), a análise das definições mostrou que têm o mesmo referente.  

Observe-se que, a definição da entidade CRM E-28 Conceptual Object 

apresenta de forma clara a intensão do conceito, ou seja, o que ele representa no discurso: 

“[...] non-material products of our minds and other human produced 

data that have become objects of a discourse [...] The production 

of such information may have been supported by the use of 

technical devices such as cameras or computers (INTERNATIONAL 

COUNCIL OF MUSEUMS, 2017, p. 16). Note-se que, na definição de CRM, há preocupação 

em esclarecer que os produtos da mente podem se valer de técnicas para dar-lhes forma 

material, como edições impressas, fotografias ou programas de computador que auxiliam na 

exposição da criação artística ou intelectual ao público. Van Mensch (1992, p. 104) menciona 

“[...] objetos de museu são objetos separados de seu contexto original (primário) e 

transferidos para uma nova realidade de museu a fim de documentar a realidade da qual eles 

foram separados”. Esses ‘objetos’ nascem naturalmente e, hoje, tornam-se artefatos, ou seja, 

são “produtos de uma construção social” (SEARLE, 1995). E, portanto, documentam parte de 

um universo mais amplo por meio de conceitos genéricos.  

A mesma ideia aparece na definição da entidade IFLA LRM-E2 Work, que faz 

menção ao conteúdo criado, os produtos da mente humana que podem assumir diversas 

expressões e manifestações: “The intellectual or artistic content of a 

distinct creation” (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY 

ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2017, p. 21). Na definição de RiC-E Thing, 

pode-se detectar essa mesma intensão enunciada implicitamente, já que as ideias surgem no 

domínio da experiência humana e podem se materializar segundo nossa perspectiva e, assim, 

assumem o formato de um objeto (coisa) – um livro – ou, ainda, um evento, como expressa 
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esta definição: “Any idea, material thing, or event within the realm 

of human experience”  (INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, 2019, p. 

[7]). Assim, CRM E-28 Conceptual Object é igual a IFLA LRM-E2 Work e RiC-

E Thing.   

Ressalta-se, ainda, que o conceito abarca todo tipo produção da mente humana, desde 

materiais gráficos (documentos, livros, revistas, periódicos e todo tipo de documentos em 

formato digitais etc.) a peça de museu, fotografias, objetos, programas de computador etc., os 

quais são criações artísticas e intelectuais produzidas cotidianamente pela humanidade. 

Assim, tudo o que a mente humana consiga exteriorizar, em qualquer suporte ou formato está 

no domínio deste tipo de entidade. Corroboram isso as definições coletadas na literatura. 

Nessas entidades, há predominância de definições do tipo conceitual (ou real), que 

estabelecem unidades de conhecimento, explicitando as características necessárias ao 

referente. No que diz respeito à estrutura de organização de características, são definições 

genéricas. Quanto às regras relativas à forma das definições, é possível afirmar que atendem a 

simplicidade, clareza, nível e justaposição. Já em relação ao conteúdo, há correspondência ao 

referente, completude da definição, adequação da extensão de uma definição (DAHLBERG, 

1981). 
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Quadro 10 – Mapeamento entidade CRM E41 Appellation e entidades IFLA LRM e RiC-CM 

CRM Core      

(ID e Definição) 

Mapeamento 

CRM/LRM 
IFLA LRM     

(ID e Definição) 

Mapeamento  

CRM/RiC-CM 
RiC-CM   

(ID e Definição) 

CRM E41 Appellation 

“This class comprises 
signs, either 

meaningful or not, or 

arrangements of signs 
following a specific 

syntax, that are used or can be 

used to refer to and 
identify a specific 

instance of some class 

or category within a certain 

context” (INTERNATIONAL 
COUNCIL OF MUSEUMS, 
2017, p. 21-22). 

EQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LRM-E9 Nomen 

An  association between an entity 

and a designation that 
refers to it. 

Scope notes: A nomen associates 

whatever appellation (i.e., 

combination of signs) is 

used to refer to an instance of any 
entity found in the bibliographic 

universe with that entity. Any 
entity referred to in 

the universe of 

discourse is named 

through at least one 

nomen (INTERNATIONAL 

FEDERATION OF LIBRARY 
ASSOCIATIONS AND 

INSTITUTIONS, 2017, p. 31). 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora o document oficial do modelo RiC-

CM mencione que a entidade RiC-E  

Thing incorpore o Appellation, isso não 

está expresso em sua definição: “Any idea, 

material thing, or event within the realm of 
human experience”.  (INTERNATIONAL 
COUNCIL ON ARCHIVES, 2019, p. [7].). 

Definições do termo/conceito em outras fontes
137
:  

Cambridge Dictionary
138
 

Appellation  

1. a name or title. 

The Free Dictionary by Farlex
139
 

Appellation 

                                                           
137

 Neste caso, recorremos a definições de dicionários online por não encontrarmos definições para o termo em publicações das áreas estudadas. 
138

 Cambridge dictionary. Disponível em: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/appellation. 
139

 The Free Dictionary by Farlex. Disponível em: https://www.thefreedictionary.com/appellation.  

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/appellation
https://www.thefreedictionary.com/appellation
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1. a name, title, or designation. 
3. the act of naming. 

Oxford Learner’s Dictionaries
140
 

Appellation 

1. a name or title.  

Vocabulary.com
141
 

Appellation 

1. identifying word or words by which someone or something is called and classified or distinguished from others. 
Your Dictionary

142
 

Appellation 

1. the definition of an appellation is the title or name of someone. 
2. appellation is defined as the act of giving a name to someone or something. 
3. the act of calling by a name. 
4. a name or title that describes or identifies a person or thing; designation. 

Oldman(2014, p. 9)  

“It is very common to apply names to things and this is an Appellation (E41). An object title and inventory number are forms of appellation. The CRM 
allows us to name anything. Things can have multiple names and these names can change over time as a result of an event. This means that the use and 
application of names can be studied over periods of time. A thing and its name are separate entities” . 
Observações: 

Com base na análise das definições, conforme delimitou a metodologia de estudo, não foi possível identificar uma entidade autônoma no modelo conceitual 

RiC-CM para mapear a entidade do vocabulário fonte, CRM E41 Appellation, embora seja de nosso conhecimento que a entidade de nível superior RiC-E 

Thing pode incorporar essa entidade. Foi possível ainda, identificar a propriedade de entidades, RiC-P3 Name, cuja definição declara: “A title or term 

designating the entity” (INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, 2016, p. 21). Esse atributo é importante e pode contribuir para o alcance do 
alinhamento semântico.  

      Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

 

                                                           
140

 Oxford Learner’s Dictionaries. Disponível em: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/appellation.   
141

 Vocabulary.com. Disponível em: https://www.vocabulary.com/dictionary/appellation. 
142

 Your Dictionary. Disponível em: https://www.yourdictionary.com/appellation.  

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/appellation
https://www.vocabulary.com/dictionary/appellation
https://www.yourdictionary.com/appellation
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Acima, o quadro 10 apresenta o mapeamento da entidade CRM E41 Appellation 

com IFLA LRM-E9 Nomen. Observe-se que, embora os termos adotados para representar 

o conceito sejam diferentes, as definições revelam que têm o mesmo referente. No modelo 

RiC-CM, a análise das definições mostrou a ausência de uma entidade autônoma para 

representar o conceito appellation. Apenas a leitura da nota de escopo e do texto introdutório 

da versão em andamento deste modelo mencionam que a entidade RiC-E Thing  pode 

incorporá-lo. Tendo em vista que o arcabouço teórico metodológico desta pesquisa tem como 

base o conteúdo das definições, isso não foi considerado devido à definição dessa entidade 

não explicitar tal ideia. Também identificamos uma propriedade de entidade (ou seja, um 

atributo), RiC-P3 Name, que pode ser uma alternativa para representar o conceito de 

appellation no modelo RiC-CM. Porém, nesta pesquisa, os tipos de entidades, e não as 

propriedades, são tomados para estudo e, portanto, isso não foi considerado.   

Note-se que, nas definições dos modelos estudados e nas coletadas na literatura, o 

appellation pode ser entendido como um nome, título ou denominação dado a um objeto ou 

uma “coisa” como forma de identificá-lo. Também pode ser qualquer sinal ou sequência de 

sinais (caracteres alfanuméricos, símbolos, som etc.) mediante o qual o objeto e/ou “coisa” é 

conhecido, referido ou chamado. Esse nome, título ou designação, sinal ou sequência de 

sinais, é geralmente outra forma além da que convencionalmente o objeto ou “coisa” é 

formalmente conhecido.   

Oldman (2014) explica que “é muito comum aplicar nomes a coisas e isto é um 

Appellation (E41). Um título de objeto e um número de inventário são formas de appellation” 

(Ibid., 2014, p. 9). Esse autor revela que “o CRM nos permite nomear qualquer coisa. As 

coisas podem ter vários nomes e esses nomes podem mudar com o tempo, como resultado de 

um evento. Isso significa que o uso e a aplicação de nomes podem ser estudados em períodos 

de tempo. Uma coisa e seu nome são entidades separadas” (Ibid., 2014, p. 9). Ressalta-se que 

o entendimento do conceito de appellation no domínio museológico é importante, dado que o 

CRM foi tomado como vocabulário fonte neste estudo. Assim, a partir dessa percepção, foi 

possível notar, que nos modelos IFLA LRM e RiC-CM, há o mesmo entendimento do 

conceito. Ou seja, appellation é um nome – ou nomes – dado a “coisas” e/ou objetos, os quais 

constituem uma entidade autônoma. No modelo RiC-CM, ainda que o conceito tenha sido 

incorporado à entidade superclasse RiC-E Thing, a ideia implícita na definição não permite 

identificá-lo. Cabe, no entanto, registrar a definição do atributo RiC-P3 Name (vide o 

campo observações no quadro 12).  
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O mapeamento CRM/IFLA LRM é do tipo EQ (equivalence), que indica 

equivalência. As definições revelam que as entidades CRM E41 Appellation e IFLA 

LRM-E9 Nomen têm o mesmo referente. Note-se que, na definição de CRM E41 

Appellation, está explícito que compreende “signs, either meaningful or 

not, or arrangements of signs following a specific syntax” usados 

para se referir ou identificar “a specific instance of some class (entidade) 

or category” (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 2017, p. 21-22) em certo 

contexto.  Ou seja, um nome dado ao objeto e/ou “coisa”, que nem sempre é expresso por 

termo ou palavra, podendo ser uma representação por meio de signos alfanuméricos, sons etc. 

Na entidade IFLA LRM-E9 Nomen observe-se que a definição foi formulada de modo a 

explicitar o que é um nomen: “an association between an entity and a 

designation that refers to it” (INTERNATIONAL FEDERATION OF 

LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2017, p. 31). Ou seja, a nomenclatura 

adotada para representar a entidade no universo do discurso. Conclui-se, então, que: CRM 

E41 Appellation é igual a IFLA LRM-E9 Nomen. 

Outra questão importante é que a entidade appellation compõe o grupo de entidades 

CRM desde a primeira versão do modelo, dado que no domínio dos museus, geralmente, os 

objetos, peças ou espécimens (museália) podem receber várias nomenclaturas, além daquelas 

pelas quais são convencionalmente conhecidas. Isso pode ocorrer devido ao local de origem 

do objeto, a características externas ou a fatos envolvendo sua história. Isso também se 

verifica no universo bibliográfico, tanto que a entidade nomen pertencia ao modelo conceitual 

FRSAD e, devido à sua importância, foi incorporada ao vocabulário do modelo IFLA LRM.  

Na classificação das definições quanto ao tipo temos definições conceituais (ou reais), 

e no que diz respeito à estrutura de organização de características, podem ser consideradas 

como definições genéricas. Já no que se refere às regras relativas à forma das definições, 

apresentam simplicidade, clareza, nível e justaposição. Quanto ao conteúdo, há 

correspondência ao referente, completude da definição e adequação da extensão de uma 

definição (DAHLBERG, 1981). Cabe relembrar que não foram considerados nenhum dos 

tipos de entidades, nem atributos do modelo conceitual RiC-CM. 
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Quadro 11 – Mapeamento entidade CRM E52 Time-Span com entidades IFLA LRM e RiC-CM 

CRM Core      

(ID e Definição) 

Mapeamento 

CRM/IFLA LRM 
IFLA LRM    

 (ID e Definição) 

Mapeamento  

CRM/RiC-CM 
RiC-CM   

(ID e Definição) 

 CRM E52 Time-Span 

“This class comprises abstract temporal 
extents, in the sense of Galilean physics, 
having a beginning, an end 

and a duration” 

(INTERNATIONAL COUNCIL OF 
MUSEUMS, 2017, p. 25). 

EQ 

 

 

 

 

 

 

 LRM-E11 Time-span 

“A temporal extent having a 
beginning, an end and a 

duration” (INTERNATIONAL 

FEDERATION OF LIBRARY 
ASSOCIATIONS AND 
INSTITUTIONS, 2017, p. 36).  

EQ 

 

 

 

 

 

 

RiC-E28 Date Range 

“Chronological information associated with 
an entity that contributes to its identification 
and contextualization that implies or 

explicitly a start and end Date” 

(INTERNATIONAL COUNCIL ON 
ARCHIVES, 2019, p. [35]). 

Definições do termo/conceito em outras fontes:  

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

Datas-limite 

“Elemento de identificação cronológica, em que são indicados o início e o término do período de uma unidade de descrição” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 64). 

RDA 

Time-span  

“A temporal extent having a beginning, an end and a duration” (Glossary T)143. 

DOLCE Ontology 

Temporal Quality  

“the duration of a battle, the starting time of a race” (GANGEMI et al., 2003, p. [5]). 
Temporal Region 

“the time axis, 22 june 2002, one second” (Ibid., 2003, p. [5]). 

Pearce-Moses (2005) 

Date range  

“see: inclusive dates” (PEARCE-MOSES, 2005, p. 106). 

inclusive dates (also span dates) 

“The dates of the oldest and most recent items in a collection, series, or folder” (Ibid., 2005, p. 200). 
Observações: 

Fonte: Elaborado pelo autor.

                                                           
143

 RDA Toolkit. Disponível em: http://access.rdatoolkit.org/ . 

http://access.rdatoolkit.org/
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O quadro 11 mostra a entidade CRM E52 Time-Span e equivalentes encontradas 

nos modelos IFLA LRM e RiC-CM, respectivamente, IFLA LRM-E11 Time-span 

e RiC-E28 Date Range. Observe-se que os modelos CRM e IFLA LRM adotaram os 

mesmos termos para representar o conceito, enquanto que no modelo RiC-CM foram 

adotados termos distintos. As definições destes modelos, porém, apontam para o mesmo 

referente. 

Desse modo, o mapeamento para CRM/IFLA LRM é do tipo EQ (equivalence) que 

indica equivalência. Neste caso, há plena equivalência de significado, pois os termos adotados 

e as definições apontam para representação de objetos e “coisas” abstratos, como período de 

tempo decorrido (cronologia). Observe-se que a entidade IFLA LRM-E11 Time-span 

foi desenvolvida para ser incorporada ao vocabulário do modelo IFLA LRM, dada a ausência 

na família de modelos FR de uma entidade autônoma que representasse, no universo 

bibliográfico, questões temporais e cronológicas. 

Note-se que as definições dos modelos são constituídas de expressões quase 

semelhantes, a saber: em CRM - “abstract temporal extents” [...] “having a 

beginning, an end and a duration” (INTERNATIONAL COUNCIL OF 

MUSEUMS, 2017, p. 25) e, em IFLA LRM - “a temporal extent” […] “having a 

beginning, an end and a duration” (INTERNATIONAL FEDERATION OF 

LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2017, p. 36). A identificação de termos 

e palavras (e até expressões) semelhantes no enunciado das definições é um ponto importante, 

que auxilia na constatação da equivalência de significado, pois explicitam a intensão do 

conceito, delimitando seu uso no universo do discurso. Neste caso, as entidades claramente 

mantêm correspondência, são semanticamente equivalentes. Assim, podemos afirmar que: 

CRM E52 Time-Span é igual a IFLA LRM-E11 Time-span.    

O mapeamento CRM/RiC-CM é do tipo EQ (equivalence), que indica a existência de 

equivalência de significado. No caso da entidade RiC-CM, RiC-E28 Date Range, a 

definição formulada tornou possível a identificação da equivalência de significado devido a  

delimitar a intensão do conceito, ou seja, fixar seus limites. Isso ainda tornou possível 

perceber que CRM e RiC-CM têm o mesmo referente. 

Nesse contexto, faz-se importante mencionar que o registro de datas têm grande 

relevância no domínio arquivístico, tanto que RiC-E Date Range pertence à hierarquia de 

entidades, cuja superclasse é a entidade RiC-E Date e as demais subentidades são RiC-E 

Single Date e RiC-E Date Set.  
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Note-se que a definição de RiC-E Date Range procura esclarecer que a entidade 

refere-se a “Chronological information associated with an entity that 

contributes to its identification and contextualization” 

(INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, 2019, p. [35]), essa informação 

cronológica obedece geralmente ao padrão “start and end Date” (Ibid., 2019, p. [35]), 

que são elementos de descrição imprescindível na representação de documentos arquivísticos. 

A definição de CRM E52 Time-Span, embora apresente termos e palavras distintos dos 

empregados em RiC-E Date Range, pode-se entender que a ideia implícita revela tratar-

se do mesmo referente: “abstract temporal extents [...] having a 

beginning, an end and a duration” (INTERNATIONAL COUNCIL OF 

MUSEUMS, 2017, p. 25). Observe-se que isso caracteriza a equivalência de significado. 

Portanto, pode-se afirmar que CRM E52 Time-Span é igual a RiC-E Date Range.    

Foram encontradas definições conceituais (ou reais). Quanto à estrutura de 

organização de características, pode-se dizer que são definições genéricas. No que diz 

respeito às regras relativas à forma das definições, foi possível perceber simplicidade, clareza, 

nível e justaposição. Com relação às regras de conteúdo, há correspondência ao referente, 

completude da definição e adequação da extensão de uma definição  (DAHLBERG, 1981). 
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Quadro 12 – Mapeamento entidade CRM E53 Place e entidades IFLA LRM e RiC-CM 

CRM Core      

(ID e Definição) 

Mapeamento 

CRM/LRM 
IFLA LRM   

  (ID e Definição) 

Mapeamento  

CRM/RiC-CM 
RiC-CM 

  (ID e Definição) 

 CRM E53 Place 

“This  class  comprises  extents  

in  space,  in  particular  on  the  surface  

of  the  earth,  in  the  pure  sense  of  
physics: independent from temporal 
phenomena and matter” 
(INTERNATIONAL COUNCIL OF 
MUSEUMS, 2017, p. 25-26). 

Segue abaixo exemplos retirados do 
document oficial CIDOC CRM (2017). 
Examples: 
- the extent of the UK in the year 2003 
- the position of the hallmark on the inside of 
my wedding ring 
- the place referred to in the phrase: “Fish 

collected at three miles north of the 
confluence of the Arve and the Rhone” 
- here -> <-  (Ibid., 2017, p. 26). 

EQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LRM-E10 Place 

“A given extent of 

space” (INTERNATIONAL 

FEDERATION OF LIBRARY 
ASSOCIATIONS AND 
INSTITUTIONS, 2017, p. 35).  
[Conforme FRBR, 1998]. 
Abaixo exemplos retirados do 
documento oficial IFLA LRM 
(2017). 

Examples: {Montréal 
(Québec)} [area culturally 
identified as a place although 
the central city has absorbed 
adjacent towns throughout its 
history], {Lutèce}, 
{Clonmacnoise} [area where 

the ruins of the destroyed 
monastery of Clonmacnoise are 
still to be seen],  {Greenland},  
{Italy}, {Africa}, {St. 
Lawrence River}, {Lake 
Huron}, {Mars} (Ibid., 2017, p. 
35) 

EQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  RiC-E Place 
“Bounded, named geographic 

area or region” 

(INTERNATIONAL COUNCIL ON 
ARCHIVES, 2019, p. [36]). 
Abaixo exemplos retirados desse 
documento oficial RiC-CM (que se 
encontra em fase de elaboração). 
Examples: Amazon River; Nova Scotia; 

Paris; North Lanarkshire District; 

Manchester Diocese; Rugby Urban 

Sanitary District (Ibid., 2019, [36]). 

Definições do termo/conceito em outras fontes:  

Bibframe (propriedades gerais):    
Place  

“Geographic location or place entity associated with a resource or element of description, such as the place associated with the publication, printing, distribution, 
issue, release or production of a resource, place of an event”.144 

                                                           
144

 Bibframe. Disponível em: http://id.loc.gov/ontologies/bibframe-category.html . 

http://id.loc.gov/ontologies/bibframe-category.html
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RDA 

Place  

“A given extent of space” (Glossary P)145. 

BIO: A vocabulary for biographical information
146
 

Place 

“The place at which an event occurred”. 

DOLCE Ontology 

Place 

“a hole, a gulf, an opening” (GANGEMI et al., 2003, p. [5]).  

Observações: 

Fonte: Elaborado pelo autor.

                                                           
145

 RDA Toolkit. Disponível em: http://access.rdatoolkit.org/. 
146

 BIO: a vocabulary for biographical information. Disponível em: http://vocab.org/bio/.  

http://access.rdatoolkit.org/
http://vocab.org/bio/
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Acima, o quadro 12 apresenta o resultado do mapeamento da entidade CRM E53 

Place com IFLA LRM-E10 Place e RiC-E Place. Note-se, a princípio, que os três 

modelos adotaram o termo Place para representar o conceito que aborda extensões espaciais e 

áreas geográficas. Importa esclarecer que a questão da localização espacial e geográfica dos 

objetos representados tem significativa relevância no contexto das instituições de patrimônio 

cultural e memória, porque tem relação com a história da humanidade, a construção do espaço 

social e comunitário, com a identificação de objetos e “coisas” lendárias, fictícias ou 

imaginárias, bem como, com a identidade de determinada região, localidade ou pessoa 

(autoridade) – ou seja, a procedência de um objeto.  

Observe-se que as definições formuladas para as entidades e as coletadas na literatura 

indicam a possibilidade de um consenso rumo ao emprego padronizado de conceitos/termos 

em domínios recíprocos, como instituições de patrimônio cultural e memória, de modo a 

tornar interoperáveis sistemas de organização do conhecimento, como modelos conceituais. 

Como consequência, teremos vocabulários mais expressivos semanticamente e interoperáveis.  

O mapeamento CRM/IFLA LRM é do tipo EQ (equivalence) que indica a existência 

de equivalência entre as entidades CRM E53 Place e IFLA LRM-E10 Place. 

Ressalta-se que a constatação da equivalência de significado não se baseia apenas no fato de 

estas entidades apresentarem o mesmo termo para representar o conceito, mas 

especificamente por constatarmos, no conteúdo das definições, que estas apresentam o mesmo 

referente.  

Note-se que, nas definições dessas entidades, aparecem termos e palavras semelhantes, 

como mostram os seguintes fragmentos: “This class comprises extents in space” 

(INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 2017, p. 25-26); “A given extent of 

space” (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 

INSTITUTIONS, 2017, p. 33). Tais elementos, nestas definições, comprovam a existência de 

equivalência de significado. Então, podemos afirmar que: CRM E53 Place é igual a IFLA 

LRM-E10 Place. 

A mesma estrutura de significado é encontrada no exame das definições das entidades 

CRM E53 Place e RiC-E Place, embora o conteúdo das definições seja composto por 

palavras e termos distintos, porém, estes revelam tratar-se do mesmo referente. Nesse caso, o 

mapeamento CRM/RiC-CM também foi do tipo EQ (equivalence), que indica equivalência. 

Portanto, CRM E53 Place é igual a RiC-E Place. 
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Observe-se que este pode ser considerado um caso raro do que poderíamos chamar de 

‘plena equivalência de significado’ entre a entidade do vocabulário fonte CRM Core e as dos 

vocabulários dos modelos IFLA LRM e RiC-CM, onde conceitos/termos e definições se 

equivalem semanticamente. 

Há predomínio de definições conceituais (ou reais), o que determina que a estrutura de 

organização de características seja formada por definições genéricas.  A forma das definições 

se caracteriza por apresentar simplicidade, clareza, nível e justaposição. Já o conteúdo 

obedece a correspondência ao referente, completude da definição e adequação da extensão de 

uma definição (DAHLBERG, 1981). 
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Quadro 13 – Mapeamento entidade CRM E55 Type e entidades IFLA LRM e RiC-CM 

CRM Core    

  (ID e Definição) 

Mapeamento 

CRM/IFLA LRM 
IFLA LRM  

   (ID e Definição) 

Mapeamento  

CRM/RiC-CM 
RiC-CM  

 (ID e Definição) 

 CRM E55 Type 

“This class comprises concepts 
denoted by terms from 

thesauri and controlled 

vocabularies used to 

characterize and classify 

instances of CRM classes. 

Instances of E55 Type represent 

concepts  in contrast to instances of 
E41 Appellation which are used to 
name instances of CRM classes” 
(INTERNATIONAL COUNCIL 
ON MUSEUMS, 2017, p. 27). 

NMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFLA LRM-E1 Res 

“Any entity in the universe of 
discourse. […] 
Res includes both 

material or physical 

things and concepts” 

(INTERNATIONAL 
FEDERATION OF LIBRARY 
ASSOCIATIONS AND 
INSTITUTIONS, 2017). “Res 
(“thing” in Latin) is the top 

entity in the model” (Ibid., 
2017, p. 20). 

NMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 RiC-E Thing  

“Any idea, material thing, or event within 

the realm of human experience”. 
“Scope note: “Includes all RiC entities as well 

as any concepts, material thing, or event that 

may be the subject of a Record Resource or 
associated with an Activity. Examples of 
following: abstract concepts; cultural 
movements, named periods and events; named 
things, objects and works; legendary, mythical 
or fictitious figures, characters or 
beings”.(INTERNATIONAL COUNCIL ON 

ARCHIVES, 2019, p. [7]). 

Definições do termo/conceito em outras fontes:   

ISO 25964-1:2011 

Concept 

“unit of thought” (ISO 25964-1, 2011, p. 3). 

 
Controlled vocabulary 

“prescribed list of terms, headings or codes, each representing a concept” (Ibid., 2011, p. 3). 

Dahlberg (1981) 

Concept  

“knowledge units” (DAHLBERG, 1981, p. 16). 

Pearce-Moses (2005) 

controlled vocabulary 
“a limited set of terms and phrases used as headings in indexes and as access points in catalogs” (PEARCE-MOSES, 2005, p. 92). 

Gomes (1990) 

Tesauro 

“Linguagem documentária dinâmica que contém termos relacionados semântica e logicamente, cobrindo de modo compreensivo um domínio do 
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conhecimento” (GOMES, 1990, p. 16). 

Observações: 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Acima, o quadro 13 apresenta a entidade CRM E55 Type e as correspondentes 

semanticamente nos vocabulários dos modelos IFLA LRM e RiC-CM, respectivamente: 

IFLA LRM-E1 Res e RiC-E Thing. Observe-se que cada modelo conceitual adotou um 

termo diferente para representar o mesmo conceito. Concluímos que se trata do mesmo 

conceito porque as definições formuladas para as entidades explicitam o propósito de 

representar conceitos ao descrever documentos nos domínios da realidade supracitados. Ainda 

que as definições das entidades IFLA LRM-E1 Res e RiC-E Thing sejam genéricas, 

isto é, mais amplas do que a definição do vocabulário fonte, o modelo CRM, apontam para o 

mesmo referente.  

Note-se que as definições coletadas na literatura têm o propósito de trazer 

esclarecimentos quanto ao significado de “conceito”, “vocabulário controlado” e “tesauro” 

porque são citados na definição do vocabulário fonte. Por isso, buscamos evidências nos 

domínios da realidade de um entendimento comum desses termos.  

Os mapeamentos CRM/IFLA LRM e CRM/RiC-CM são do tipo NMG (narrower 

mapping generic), porque o conceito mais específico pertence a CRM E55 Type e os mais 

amplos as entidades IFLA LRM-E1 Res e RiC-E Thing. Observe-se que, nas 

definições das entidades IFLA LRM e RiC-CM, há a preocupação de explicitar que estas 

entidades não estão restritas ao trato de conceitos, mas podem incluir, além das demais 

entidades do domínio, um universo de objetos e/ou “coisas” não previstos nas entidades 

autônomas do modelo conceitual e que são informação imprescindível à descrição de um 

recurso.  

Ressalta-se, ainda, que estas entidades são superclasses de nível superior, e isso 

justifica o fato de apresentarem um escopo mais amplo, dado o universo do discurso dos 

domínios da realidade que se pretende representar e os casos especiais que poderão vir a 

surgir carecendo de uma entidade que os comporte.    

Nestes mapeamentos, verificamos que a entidade do vocabulário fonte CRM E55 

Type se inclui na classe de coisas das entidades IFLA LRM-E1 Res e RiC-E Thing. 

Portanto, podemos afirmar que: CRM E55 Type é um IFLA LRM-E1 Res e RiC-E 

Thing (CRM E55 Type está incluído na classe de coisas de IFLA LRM-E1 Res e 

RiC-E Thing, por exemplo, Livro é um Documento).    

Podemos aqui, também, classificar o tipo de definição como definição conceitual (ou 

real). Quanto à estrutura de organização de características, são definições genéricas.  No que 

diz respeito à forma das definições, apresentam simplicidade, clareza, nível e justaposição. Já 
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o conteúdo obedece a correspondência ao referente, completude da definição e adequação da 

extensão de uma definição (DAHLBERG, 1981). 

 

6.1 Síntese dos resultados alcançados 

As figuras abaixo ilustram o mapeamento das entidades do vocabulário fonte CRM 

Core com as equivalentes nos modelos conceituais IFLA LRM e RiC-CM, conforme 

apresentado anteriormente. Nelas, os tipos de mapeamento estabelecidos pela norma ISO 

25964-2: 2013 utilizaram cores específicas (vide legenda na figura) a fim de possibilitar uma 

melhor identificação dos resultados. 

A figura 20 mostra, à esquerda, um diagrama onde estão representadas as entidades do 

vocabulário fonte CRM Core em caixas retangulares, e à direita um quadro contendo as 

entidades do vocabulário do modelo IFLA LRM. Observe-se que as caixas retangulares 

representam as entidades CRM Core, as quais recebem cores que estão associadas aos três 

principais tipos de mapeamento de equivalência: vermelho - EQ; azul - BMG e verde – NMG 

(vide a legenda na figura). Note-se que setas partem das entidades CRM Core a fim de 

conectarem as entidades equivalentes no modelo IFLA LRM, organizadas em quadro à direita 

da figura.  

Como resultado do processo de mapeamento, foram encontradas quatro entidades no 

vocabulário fonte (CRM) mapeadas no vocabulário alvo IFLA LRM como equivalentes (EQ): 

CRM E28 Conceptual Objects EQ IFLA LRM-E2 Work; CRM E41 

Appellation EQ IFLA LRM-E9 Nomen; CRM E52 Time-span EQ IFLA LRM-

11 Time-span; CRM E53 Place EQ IFLA LRM-E9 Place.  

Outra questão relevante no mapeamento de equivalência do vocabulário fonte (CRM 

Core) para o alvo (modelo IFLA LRM) é o caso das entidades Time-span e Place, em 

que temos o mesmo conceito e termo adotados, bem como, as definições estabelecidas 

constataram a “plena equivalência de significado”.    

Para o segundo tipo de mapeamento estabelecido, onde um conceito mais amplo 

pertencente ao vocabulário fonte CRM Core, foi mapeado em um mais específico pertencente 

ao vocabulário do modelo IFLA LRM. Para este caso foram encontradas duas entidades: CRM 

E39 Actor BMG IFLA LRM-E6 Agent, CRM E18 Physical Thing BMG IFLA 

LRM-E6 Item. 

No tipo de mapeamento inverso, quando um conceito mais específico pertencente ao 

vocabulário fonte CRM Core for mapeado em um mais amplo pertencente ao vocabulário do 
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modelo IFLA LRM, caso de CRM E2 Temporal Entities NMG IFLA LRM-E11 

Time-span e CRM E55 Type NMG IFLA LRM-E1 Res. 

Assim, temos quatro mapeamentos do tipo EQ, sendo dois casos em que há 

coincidência dos termos adotados para representar o conceito; dois mapeamentos do tipo 

BMG e dois mapeamentos do tipo NMG. Evidencia-se que, para todas as entidades do 

conjunto mínimo de alto nível CRM Core foi, possível identificar equivalentes em significado 

no modelo conceitual IFLA LRM, o que confirma a possibilidade de alinhar semanticamente 

os vocabulários desses modelos conceituais.  

Figura 20 – Tipos de mapeamentos CRM/IFLA LRM 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A figura 21 apresenta layout idêntico ao da anterior. Nela, à esquerda, encontra-se o 

diagrama com as caixas retangulares representando as entidades do vocabulário fonte, o CRM 

Core. À direita estão organizadas hierarquicamente as entidades do vocabulário do modelo 

RiC-CM. Observe-se que a tipologia de mapeamento de equivalência obedece à mesma forma 

de apresentação da figura anterior, ou seja, são empregadas as mesmas cores e abreviaturas 

(vide legenda na figura), porém há a inclusão da caixa na cor preta, que representa uma 

entidade não mapeada (ENM). Note-se que as setas partem das entidades do vocabulário fonte 

CRM Core em direção às equivalentes no vocabulário do modelo RiC-CM.  

Como resultado, foram identificadas cinco entidades do vocabulário fonte CRM Core 

mapeadas como equivalentes no vocabulário do modelo RiC-CM  (na figura caixas 
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retangulares em vermelho), as quais são: CRM E2 Temporal Entities EQ RiC-E 

Event, CRM E39 Actor EQ RiC-E Agent, CRM E28 Conceptual Objects EQ 

RiC-E Thing, CRM E52 Time-span EQ RiC-E Date Range, CRM E53 Place 

EQ RiC-E Place. Este último mapeamento é formado por entidades que contêm 

conceito/termo e definições equivalentes, a “plena equivalência de significado”.  

Na caixa retangular em azul, temos o tipo de mapeamento em que um conceito mais 

amplo, pertencente à entidade do vocabulário fonte CRM Core, foi mapeado de acordo com 

um conceito mais específico, pertencente ao vocabulário RiC-CM, a saber: CRM E18 

Physical Thing BMG RiC-E Record. 

Na caixa retangular verde está a entidade cujo conceito mais específico pertencente ao 

vocabulário fonte CRM Core foi mapeado de acordo com um conceito mais amplo do 

vocabulário do modelo RiC-CM, caso de CRM E55 Type NMG RiC-E Thing.  

A caixa retangular preta identifica a entidade não mapeada (ENM), CRM E41 

Appellation, do vocabulário fonte CRM Core. 

Em suma, no mapeamento CRM/RiC-CM, temos cinco entidades equivalentes, a 

saber: uma em que há plena equivalência (conceito/termo e definição); uma entidade em que 

o conceito mais amplo está no vocabulário fonte CRM Core, uma não foi mapeada e uma em 

que o conceito mais específico pertence ao vocabulário fonte. Como resultado, é possível 

afirmar que, ainda que uma entidade não tenha sido mapeada, o alinhamento semântico destes 

modelos conceituais pode ser alcançado.  
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Figura 21 – Tipos de mapeamentos CRM/RiC-CM 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 Abaixo, a figura 22 ilustra, de forma compacta, as figuras 20 e 21, anteriormente 

apresentadas. Observe-se que, para facilitar a visualização dos tipos de mapeamentos, foram 

empregadas as mesmas cores adotadas nas figuras anteriores, a fim de representá-los. Além 

disso, permaneceu a legenda.   

Objetivou-se mostrar, simultaneamente, tanto os tipos de entidades pertencentes ao 

vocabulário fonte CRM Core (localizado no centro) quanto os pertencentes aos vocabulários 

dos modelos IFLA LRM (à esquerda) e RiC-CM (à direita). Também explicitamos os 

possíveis mapeamentos dos modelos supracitados com o vocabulário fonte. Observe-se que 

foi possível mapear todas as entidades do vocabulário fonte no vocabulário do modelo IFLA 

LRM, enquanto que, no vocabulário do modelo RiC-CM, uma entidade não foi mapeada: 

CRM E41 Appellation. Esse resultado teve como base a análise das definições, segundo 

estipulado na seção 3, metodologia. Contudo, os demais resultados evidenciam a 

possibilidade do alcance do alinhamento semântico de vocabulários de modelos conceituais.  
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Figura 22 – Mapeamento do vocabulário fonte CRM Core com os vocabulários IFLA LRM e RiC-CM 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A descoberta de entidades semanticamente equivalentes nos vocabulários desses 

modelos conceituais é uma evidência concreta de que o alinhamento semântico é possível e, 

sobretudo, de que os modelos conceituais constituem soluções imprescindíveis para questões 

de interoperabilidade semântica. Tendo em vista que, no atual estágio da Web, a tendência é 

que, por meio dos princípios das tecnologias Linked Data, vocabulários de modelos 

conceituais (ou qualquer tipo de vocabulário compatível) sejam simultaneamente conectados 

a fim de interligar recursos, objetos e/ou “coisas” derivadas, o que é significativo para 

instituições que publicam acervos heterogêneos na Web e desenvolveram sistemas de 

organização e representação do conhecimento, como modelos conceituais.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 2016, esta pesquisa tomou novo rumo quando o ICA disponibilizou a versão 

preliminar do documento Records in Contexts: Conceptual Model (RiC-CM), um padrão para 

a descrição de documentos baseado em princípios arquivísticos. À época, já estudávamos os 

modelos conceituais FRBR e CIDOC CRM, o que conduziu nossas inquietações a novas 

investigações, pelas quais buscávamos confrontar esses modelos com o modelo conceitual 

arquivístico.    

Finalizávamos o Curso de Graduação em Arquivologia e percebíamos a necessidade 

de instituições de patrimônio cultural e memória se apropriarem das tecnologias de 

informação e comunicação disponíveis a fim de publicar e disseminar acervos na Web usando 

padrões de acordo com as recomendações do W3C. Isso nos pareceu urgente e, portanto, 

delineou a abordagem do Trabalho de Conclusão de Curso em Arquivologia, que averiguou 

quais seriam as contribuições do modelo conceitual RiC-CM para o alcance do alinhamento 

semântico de acervos de arquivos, bibliotecas e museus na Web. 

O uso de modelos conceituais é uma realidade em vários domínios do conhecimento, 

sendo utilizados como mecanismo para representar formalmente objetos e/ou “coisas” e 

relações nesses domínios, permitindo seu tratamento por computador. Na área de patrimônio 

cultural e memória não poderia ser diferente.  

Os resultados desse estudo conduziram à presente tese, cujo objetivo geral foi 

descobrir como tipos de entidades (conceitos/termos e definição) pertencentes aos 

vocabulários dos modelos conceituais IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM podem ser 

alinhados semanticamente de modo a contribuir para o alcance da interoperabilidade 

semântica entre acervos heterogêneos. 

 É sabido que, em modelos conceituais, os tipos de entidades são os objetos-chave 

porque especificam o universo de “coisas” de interesse dos usuários de um dado domínio da 

realidade. Eles formam um conjunto de conceitos/termos que, com os atributos e relações, 

formalizam a linguagem de representação expressa por um modelo de dados, a qual constitui 

o seu vocabulário. 

 Modelos conceituais são sistemas de representação e organização do conhecimento 

reconhecidamente compatíveis com as tecnologias da Web. São artefatos independentes de 

qualquer sistema de sintaxe e aplicativo de codificação específico. Isso os torna uma 

ferramenta indispensável no atual estágio da Web Semântica, em que os mais importantes 

padrões de linguagem, que permitem a troca de dados por meio de formatos comuns, usam, 
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simultaneamente, diversificados vocabulários, interligando-os, o que depende fortemente do 

preciso alinhamento dos componentes de triplas RDF, RDFS e vocabulários como SKOS e 

OWL.  

Nesse sentido, o alinhamento semântico de vocabulários é um mecanismo utilizado a 

fim de identificar as relações entre conceitos com o mesmo significado ou significado 

semelhante, proporcionando o estabelecimento de pontos de contato entre conceitos que 

mantêm correspondência semântica, de modo a possibilitar a comunicação entre vocabulários 

distintos de sistemas de organização do conhecimento. 

Por isso, estudar como podem ser alinhados semanticamente os vocabulários 

pertencentes aos modelos conceituais IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM é uma discussão 

acadêmica pertinente não só aos domínios da realidade que zelam pelo patrimônio cultural e 

memória: bibliotecas, museus e arquivos. É importante, também, à Ciência da Informação, 

que, como campo interdisciplinar, preocupa-se com análise, coleta, classificação, 

manipulação, armazenamento, disseminação, recuperação da informação e, sobretudo, tem 

longa experiência na compatibilização de vocabulários. Portanto, há o encadeamento temático 

entre esta pesquisa e a linha de pesquisa Fluxos e Mediações Sócio-Técnicas da Informação 

da área de concentração Dimensões Contemporâneas da Informação e do Conhecimento do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. 

Assim, para situar a questão das metodologias de representação e descrição em 

bibliotecas, museus e arquivos, apresentamos um breve histórico visando mostrar as 

principais iniciativas e atores envolvidos na construção dos fundamentos intelectuais dessas 

metodologias, os quais forneceram um esquema conceitual que alicerça a elaboração de 

padrões e normas internacionais, como modelos conceituais.   

  Caracterizamos o modelo entidade-relacionamento (E-R), meta-modelo através do 

qual os modelos conceituais estudados foram desenvolvidos. Vem daí a sua relevância no 

contexto de pesquisa.  A técnica diagramática E-R prevê a seleção de tipos de entidades, de 

possíveis relacionamentos entre os tipos de entidades e de atributos para cada um dos tipos de 

entidade pertencentes ao domínio a ser representado. Assim, no vocabulário de um modelo 

conceitual, os elementos centrais são os tipos de entidades que representam semanticamente 

os principais conceitos de um domínio, conforme descrevemos ao caracterizar os modelos 

conceituais IFLA LRM, CIDOC CRM e RiC-CM. 

 Ao descrever historicamente o tema da compatibilidade de vocabulários, percebemos 

que, nos sistemas de informação científica pioneiros, a questão da interoperabilidade era 
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tratada por meio da tentativa de compatibilização dos instrumentos terminológicos (como 

linguagens de indexação e vocabulário controlado) de áreas científicas diferentes – como no 

UNISIST – ou ainda com a finalidade de ampliar o escopo desses instrumentos quando 

empregados em domínios do conhecimento reciprócos, como demostrou Neville (1970, 1972) 

no método de reconciliação de tesauros, Dahlberg (1981, 1983), na matriz de compatibilidade 

conceitual e, posteriormente, outros pesquisadores. 

 Também procuramos mostrar como o termo interoperabilidade é entendido por 

bibliotecas, museus e arquivos. Nessa investigação, foram apresentados os principais pontos 

de vista sobre o tema na atualidade, destacando padrões, melhores práticas, projetos e 

produtos do domínio da organização do conhecimento, com ênfase nas determinações da 

norma ISO 25964-2: thesauri and interoperability with other vocabularies para o 

mapeamento de sistemas de organização do conhecimento. 

Apresentamos considerações acerca das tecnologias Linked Data da Web Semântica, 

cujos princípios têm como base a adoção de padrões como RDF, RDFS, SKOS e OWL, os 

quais agregam expressividade semântica ao ambiente Web por definirem relações de 

equivalência que tornam possível a modelização de alinhamentos de diferentes dados por 

meio do uso simultâneo de vocabulários semanticamente compatíveis com estes princípios.   

Finalmente, analisamos os documentos oficiais dos modelos conceituais IFLA LRM, 

CIDOC CRM e RiC-CM. O primeiro passo foi decidir qual modelo seria utilizado como 

vocabulário fonte. Optamos pelo conjunto mínimo de entidades de nível superior do modelo 

CIDOC CRM, denominado CRM Core. O CRM Core possui oito entidades, que foram 

confrontadas com os tipos pertencentes aos vocabulários dos modelos IFLA LRM e RiC-CM 

na busca de entidades equivalentes em significado. Observe-se que o modelo IFLA LRM 

possui onze entidades e o RiC-CM, até o momento, vinte e cinco.  

A identificação da equivalência de significado entre os tipos de entidades dos 

vocabulários estudados consistiu no emprego dos princípios da Teoria do Conceito de 

Dahlberg na análise do conceito representado e, principalmente, das definições formuladas, 

onde procuramos constatar se apresentavam o mesmo referente. Assim, para cada entidade do 

vocabulário fonte CRM Core, foi identificada uma entidade equivalente em significado nos 

vocabulários dos modelos IFLA LRM e RiC-CM. Os tipos de mapeamentos foram 

classificados de acordo com a ISO 25964-2: 2013.  

O resultado dessa pesquisa comprovou a existência de entidades equivalentes em 

significado nos modelos CIDOC CRM, IFLA LRM e RiC-CM, o que possibilita que os 
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mesmos sejam alinhados semanticamente de modo a permitir o alcance da integração de 

acervos heterogêneos e da interoperabilidade semântica. 

Embora os documentos oficiais desses modelos conceituais já mencionem a 

compatibilidade com os princípios das tecnologias Linked Data e padrões certificados, 

ressaltamos que, se forem implementados com estes princípios, que utilizam simultaneamente 

vocabulários diversificados, poderão ser eficazes ferramentas para integrar, mundialmente, 

acervos heterogêneos, contribuindo para a quebra de fronteiras institucionais e para tornar a 

Web uma plataforma de conectividade a serviço da sociedade.   

Destacamos a importância do desenvolvimento de sistemas de organização do 

conhecimento padronizados, como modelos conceituais. Esses, por serem construídos 

segundo uma fundamentação intelectual compartilhada por um domínio da realidade, são 

capazes de expressar significado. Isso os distingue de metodologias menos expressivas, visto 

que uma linguagem de representação semântica é formalizada.  

Nesse sentido, o documento IFLA LRM (2017a), faz menção a necessidade de se 

estabelecer um modelo único e consistente em um domínio da realidade, como em bibliotecas, 

a fim de que se tornasse um pré-requisito favorável e necessário para qualquer atividade 

conjunta destinada ao desenvolvimento de um modelo comum no futuro.  

Os resultados desta pesquisa mostram que se alinhados semanticamente os 

vocabulários dos modelos conceituais CIDOC CRM, IFLA LRM e RiC-CM poderão   

manter-se íntegros, permanecendo originais, tendo em vista que o princípio que rege o 

alinhamento semântico se baseia na identificação de conceitos equivalentes em significado. 

Assim, atualizar vocabulários de modelos conceituais será o único esforço para agregar 

significado e compatibilizá-los, de modo que sejam preservadas características individuais, 

garantido o alcance da interoperabilidade semântica e a implementação por meio dos 

princípios das tecnologias Linked Data da Web Semântica. Em vista disso, qualquer atividade 

para o desenvolvimento de um modelo comum pode ser considerada desnecessária.  

Acreditamos que os objetivos propostos para esse estudo tenham sido alcançados, bem 

como provada a hipótese de que existem nos vocabulários dos modelos conceituais IFLA 

LRM, CIDOC CRM e RiC-CM, tipos de entidades (conceitos/termos) equivalentes, de modo 

que é possível alinhá-los semanticamente. Isso possibilita a integração de acervos 

heterogêneos e a interoperabilidade semântica.  

Almejamos dar continuidade aos estudos com esses modelos conceituais, tendo em 

vista que a versão 6.2.6 do modelo CIDOC CRM foi divulgada em maio deste ano e que a 
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previsão para a publicação do documento contendo a versão final do modelo conceitual RiC-

CM é outubro de 2019.  

Esperamos que o alinhamento semântico de vocabulários de modelos conceituais se 

torne uma realidade em breve, possibilitando a integração de acervos de patrimônio cultural e 

de memória e a democratização do conhecimento a nível internacional.  
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