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RESUMO 
 

 

Discute as possibilidades do Records in Contexts: conceptual Model (RiC-CM) contribuir 

para o alinhamento semântico entre acervos digitais de arquivos, bibliotecas e museus na 

Web. Caracterizada como pesquisa documental e bibliográfica de caráter descritivo procura 

identificar e analisar um conjunto de documentos relacionados ao tema da pesquisa e 

objetivos, a fim de tentar responder as questões propostas. Traça um breve histórico do 

processo de padronização das práticas de representação descritiva em instituições de 

patrimônio cultural e memória. Apresenta a metodologia de análise de entidades do modelo 

entidade-relacionamento (E-R). Caracteriza os modelos conceituais CIDOC Conceptual 

Reference Model (CRM), Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) e 

Records in Contexts: conceptual Model (RiC-CM) desenvolvidos por instituições de 

patrimônio cultural e memória como estratégias para públicar acervos digitais na Web. 

Analisa como a definição de entidades (como elementos descritivos de representação) no 

modelo conceitual RiC pode representar à tradição arquivística consolidada nas normas 

internacionais de descrição arquivística do Conselho Internacional de Arquivos. Conclui 

preliminarmente que, a definição de termos/conceitos precisos para entidades, atributos e 

relacionamentos, a fim de representar o universo de um domínio do conhecimento pode 

contribuir para solucionar problemas de ambiguidades e sinonímia em modelos conceituais. 

Isso é um forte indício de que modelos conceituais pode ser um elemento fundamental para 

alcançar a interoperabilidade senântica e para promover a integração e o alinhamento 

semântico entre acervos digitais de arquivos, bibliotecas e museus.  
 

Palavras Chave: Descrição em arquivos, Catalogação em bibliotecas, Catalogação em 

museus, Modelo entidade-relacionamento (E-R), CIDOC Conceptual Reference Model 

(CRM), Functional Requirements for Bibliografic Records (FRBR), Records in Contexts: 

Conceptual Model (RiC-CM), Conselho Internacional de Arquivos (CIA). 
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ABSTRACT 

 

 

Discusses the possibilities of Records in Contexts: Conceptual Model (RiC-CM) to contribute 

to the semantic alignment between digital collections of archives, libraries and museums on 

the Web. Characterized as descriptive documentary and bibliographic research, it seeks to 

identify and analyze a set of documents related to the research theme and objectives, in order 

to try to answer the proposed questions. It traces a brief history of the process of 

standardization of practices of descriptive representation in institutions of cultural heritage 

and memory. It presents the methodology of entities analysis of the entity-relationship model 

(E-R). It characterizes the conceptual models CIDOC Conceptual Reference Model (CRM), 

Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) and Records in Contexts: 

conceptual Model (RiC-CM) developed by institutions of cultural heritage and memory as 

strategies to publish digital collections on the Web. It analyzes how the definition of entities 

(as descriptive elements of representation) in the conceptual model RiC can represent the 

archival tradition consolidated in the international norms of archival description of the 

International Council on Archives. It concludes preliminarily that the definition of precise 

terms / concepts for entities, attributes and relationships in order to represent the universe of a 

knowledge domain can contribute to solve problems of ambiguity and synonymy in 

conceptual models. This is a strong indication that conceptual models can be a key element to 

achieve semantic interoperability and promote the integration and semantic alignment 

between digital collections of archives, libraries and museums. 

 

 

Keywords: Description in archives, Cataloging in libraries, Cataloging in museums, Entity-

relationship model (E-R), CIDOC Conceptual Reference Model (CRM), Functional 

Requirements for Bibliografic Records (FRBR), Records in Contexts: Conceptual Model 

(RiC-CM), International Council on Archives (ICA).  
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1 INTRODUÇÃO 

 O interesse pelo tema da Descrição em Arquivos surgiu após a minha experiência em 

2014, na Monitoria da Universidade Federal Fluminense junto ao projeto Uso da plataforma 

moodle no ensino da descrição em arquivos e bibliotecas, sob a orientação da professora 

Elisabete Gonçalves de Souza. A partir dessa iniciativa, senti a necessidade de desenvolver 

um estudo mais aprofundado por ser esta uma temática pouco explorada, sobretudo em termos 

de reflexão teórica. Devido a isto, torna-se imprescindível, portanto, a busca de contribuições 

alternativas de interesse da comunidade arquivística. 

 Assim, algumas inquietações me conduziram a questionamentos, tendo em vista que, 

em setembro de 2016 o International Council on Archives (ICA) disponibilizou a versão 

preliminar do documento que trata do Records in Contexts: Conceptual Model (RiC-CM) ao 

público. Isso é muito significativo, pois instituições de patrimônio cultural e memória – 

arquivos, bibliotecas e museus – por séculos tiveram a missão de guardar, preservar, 

conservar e dar acesso aos acervos sob sua custódia à sociedade em geral. Especialmente hoje 

quando o direito à informação
1
 é protegido por lei e, não por coincidência, estes acervos são 

considerados patrimônios da humanidade pela United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO). Daí a urgência de se apropriar das tecnologias de 

informação e comunicação disponíveis, a fim de encontrar soluções plausíveis aos problemas 

relacionados com a disseminação e o acesso na Web, de modo atender satisfatoriamente as 

demandas da sociedade moderna.  

 Mas, para que isso ocorra, é preciso que as instituições de patrimônio cultural e 

memória abandonem práticas de descrição isoladas comuns em “catálogos Web em sistemas 

de arquivos, bibliotecas e museus [sendo ainda] hoje recursos informacionais fechados que 

utilizam tecnologias, padrões e interfaces próprias, não permitindo navegar via diferentes 

recursos dentro dos catálogos e vice-versa” (MARCONDES, 2012, p.171). Por isso, o 

desenvolvimento do modelo conceitual RiC está sendo considerado uma importante estratégia 

para alcançar a interoperabilidade semântica entre acervos digitais, já que poderá ser 

harmonizado com os consagrados modelos conceituais CIDOC Conceptual Reference Model 

(CRM) e Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) de modo a contribuir 

para a integração e o alinhamento de acervos digitais na Web. Em razão disso, refletiu-se a 

                                                           
1
 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 Federal 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011.  Essa Lei foi denominada Lei 
de Acesso à Informação Pública. 
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respeito de: como se deu o processo de padronização das práticas de descrição arquivística 

internacionalmente e qual foi a sua importância para o desenvolvimento do modelo conceitual 

RiC? De que maneira as práticas de catalogação em bibliotecas e museus se consolidaram ao 

longo dos anos? Qual a importância da metodologia de análise de entidades do modelo 

entidade-relacionamento (E-R)? Como a definição de entidades (como elementos descritivos 

de representação) no modelo conceitual RiC representam à tradição arquivística consolidada 

nas normas internacionais de descrição arquivística do ICA?  

 Tendo a padronização das práticas descritivas em arquivos sido formalmente 

estabelecidas pelas normas do ICA ao nível internacional como fator primordial para o 

desenvolvimento do modelo conceitual RiC, o presente trabalho se justifica no sentido de que 

retomará os fundamentos arquivísticos da descrição, a fim de compor uma trajetória 

discursiva a respeito dos princípios que a construíram e se consolidaram em padrões 

internacionais para a comunidade de arquivos. 

 Em termos de contextualização, o marco estabelecido foi à publicação do Manual dos 

Arquivístas Holandeses (1898), onde no conjunto de regras proposto encontramos o que pode 

ser considerado o germe dos elementos de descrição arquivística. A partir de, então, devido ao 

alcance do manual, suas instruções passaram a direcionar práticas de descrição por todo o 

mundo, sendo expandidas até assumirem o status de padrões internacionais pelo ICA.   

 Há urgência de iniciativas que visem não apenas publicar acervos digitais de 

instituições de patrimônio cultural e memória na Web, mas é preciso que os padrões utilizados 

estejam de acordo com as recomendações do World Wide Web Consortium (W3C)
2
, a fim de 

tornar a Web uma plataforma universal de conectividade à disposição da sociedade. Com isso 

em foco, o ICA investiu no desenvolvimento do modelo conceitual RiC, visando buscar 

soluções compatíveis para tratar a complexidade do ambiente Web e adaptar suas práticas as 

tecnologias Linked Open Data (LOD)
3
 desenvolvidas pelo W3C para a denominada Web 

Semântica
4
.  Pois, a meta do ICA é alcançar o alinhamento semântico e a integração de 

acervos digitais com bibliotecas e museus, instituições que já possuem modelos conceituais 

consagrados, o FRBR e o CRM.   

 Para dar conta dessa abordagem, traçamos para essa monografia como objetivo geral: 

discutir as possibilidades do modelo conceitual RiC contribuir para alcançar o alinhamento 

semântico entre acervos digitais de arquivos, bibliotecas e museus na Web. E, como objetivos 
                                                           
2
 O W3C é o consórcio responsável pelo desenvolvimento de padrões abertos para o ambiente Web. Disponível 

em: < https://www.w3.org/> . 
3
 Linked Open Data são tecnologias que permitem interligar dados (recursos) na Web utilizando o padrão 

Resource  Descriprion Framework (RDF) e identificadores únicos os Uniform Resource Identifier (URI). 
4
 A Web Semântica foi proposta por Tim Berners-Lee em 2001 e, é definida como “uma extensão da Web atual, 

na qual é dada à informação um significado bem definido, permitindo que computadores e pessoas trabalhem em 
cooperação”.  

https://www.w3.org/
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específicos: a) historiar as práticas descritivas em arquivos, bibliotecas e museus; b) 

apresentar o modelo entidade-relacionamento (E-R); c) caracterizar os modelos conceituais 

FRBR, CRM e RiC; d) analisar as entidades definidas para o modelo conceitual RiC face à 

tradição arquivística consolidada nas normas internacionais de descrição do ICA.  

 Em vista do exposto, tomamos como referenciais teóricos as contribuições dos 

seguintes autores: Associação dos Arquivístas Holandeses (1973); Barbosa (1978); Birou 

(1982); Breitman (2010); Brenneke (1953); Camargo-Moro (1986); Casanova (1928); Chen 

(1976); Collections Trust (2014); ICOM (2014); CIA (2001, 2004, 2008, 2009, 2016); Cook 

(1998); Cunninghan (2007); Cutter (1904); Dijke e Slype (1972); Fonseca (2005); Fonseca 

(2012); Fiuza (1987); Guarino (1997); Garrido Arilla (1999); Guegen, Fonseca, Pitti e 

Grimoüard (2013); Hagen (1998); IFLA (1998, 2009); ICOM (2017); Jenkinson (1922); Le 

Coadic (2004); Marcondes (2012, 2015); Mey e Silveira (2009); Mylopoulos (1992); Oliver 

(2011); Pujadas (2017); Riva, Doerr e Zumer (2008); Schellenberg (1959, 1980, 2006); Silva 

(2006) e Trace (2016).  

 Em termos metodológicos, trata-se de pesquisa bibliográfica e documental; terá caráter 

descritivo, que, segundo Gil (2011, p. 28), “as pesquisas deste tipo têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”; irá identificar e analisar um conjunto de 

documentos relacionados com o tema da pesquisa e os objetivos traçados, numa tentativa de 

responder as questões propostas.  

 No que diz respeito à organização, o presente trabalho ficou estruturado da seguinte 

forma, a saber: nesta introdução, apresentamos o objeto de estudo e os objetivos pretendidos; 

na seção dois, faz-se um relato de como ocorreu o processo de padronização das práticas de 

descrição em arquivos, segundo princípios arquivísticos consolidados e, posteriormente, se 

tornaram a base das normas do ICA.  

 Na seção três, descrevemos como as práticas de catalogação
5
 em bibliotecas e museus 

foram se consolidando de modo a originarem as primeras normas ao nível internacional. 

 Na seção quatro, discutimos o que são modelos conceituais e apresentamos a 

metodologia de análise de entidades do modelo entidade-relacionamento (E-R). 

 Na seção cinco, é feita a caracterização dos modelos conceituais FRBR, CRM e RiC.  

 Na seção seis, apresentamos a análise preliminar das entidades do modelo conceitual 

RiC face à tradição arquivística consolidada nas normas internacionais de descrição do ICA.  

 Por fim, as considerações finais são delineadas na seção sete deste trabalho. 

                                                           
5
 Optamos por catalogação devido a se tratar do processo por meio do qual os documentos são representados em 

bibliotecas e museus, sendo a descrição compreendida apenas como uma de suas partes.  
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2 BREVE HISTÓRICO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVOS 

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

práticas de representação descritiva nas principais instituições de patrimônio cultural e 

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

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

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

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

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

universais.  

 Faremos também menção aos esforços das principais entidades internacionais ligadas 

à 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 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 Descrição em Arquivos 

 Esta seção objetiva apresentar uma reflexão histórica sobre a padronização das práticas 

descritivas. Portanto, cabe esclarecer que as obras publicadas antes de 1890, não serão 

consideradas, devido ao seu valor teórico-metodológico estar associado à Diplomática – 

conforme revela Duranti (1993, p.9), “os primeiros elementos da doutrina arquivística 

(archival doctrine) podem ser encontrados no último volume da obra monumental de Dom 

Jean Mabbilon sobre diplomática, publicada em 1681”.  

Por isso, 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
6
 que 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) e, “consiste no arrolamento de 100 regras 

ou princípios considerados fundamentais para o arranjo e descrição de arquivos” (FONSECA, 

                                                           
6
 “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). 
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2005, p.33). O Manual dos Holandeses foi a 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” (FONSECA, 2005, p.33). 

Outra questão importante diz respeito à influência que o manual alcançou em sua 

época, porque foi à primeira publicação do gênero e porque alcançou muitos arquivistas pelo 

mundo por meio de sua tradução para o francês, alemão, inglês, italiano, português, chinês, 

entre outros idiomas (FONSECA, 2005, p.33). A primeira edição da obra em português foi  

preparada por Manoel Adolpho Wanderley, a partir da versão em inglês, e  foi lançada em 

1960, cerca de 60 anos após seu lançamento original. Essa edição logo se esgotou, levando a 

direção do Arquivo Nacional a providenciar uma nova edição, apenas com a atualização da 

ortografia, publicada em 1973. E, ainda permanece como importante fonte para os estudantes 

das práticas de arquivologia no país. 

 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” em sua época (COOK, 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.     

Cunningham (2007, p. 78) corrobora isso ao apresentar, no artigo intitulado O Poder 

da Proveniência na Descrição Arquivística, uma discussão acerca da aplicação do princípio 

da proveniência com base na interpretação desse princípio difundida pelo Manual Holandês – 

“[...] Muller e seus colegas certamente tinham boas razões para enfatizar a importância de não 
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se misturar documentos que tinham proveniências diferentes em projetos arquivísticos de 

arranjo”. Como obra pioneira e de grande relevância para o seu tempo, o Manual apresentou 

princípios que podem ser revisitados e reinterpretados, com vistas a acompanhar as 

diversificadas realidades administrativas de hoje.  

Cunningham (2007) traz a debate, neste artigo, a interpretação do que seria 

proveniência apresentada pelo Manual Holandês, em 1898. Tendo em vista que mudanças 

administrativas no âmbito governamental e de grandes corporações foram percebidas nas 

décadas posteriores à sua publicação, conceituar e aplicar o princípio da proveniência se 

tornou um desafio para os profissionais modernos. Assim, diante dessa problemática, o 

arquivista australiano Peter Scott na década de 1960 elabora e adota o sistema de séries como 

forma de adaptar o princípio à realidade administrativa da Austrália, sustentando que um 

documento pode apresentar múltiplas proveniências. Esta reinterpretação não desmerece o 

valor do Manual Holandês, pelo contrário, pois como sabemos a obra nasce a partir de uma 

abordagem empírica, isto é, das “experiências pessoais dos autores” (COOK, 1998, p.132), 

quer dizer de práticas diárias de trabalho meticuloso. E, essa foi à mesma base do trabalho 

racional e intelectual desenvolvido por Scott para tratar a complexa realidade dos fundos 

Australianos.  

Menciona ainda Cook (1998, p.133) que “os arquivos eram tradicionalmente criados 

pelo Estado, para servir ao Estado, como parte da estrutura hierárquica e da cultura 

organizacional do Estado”, pois como é sabido arquivo como instituição nasce no âmbito da 

administração pública para preservar os registros das atividades desenvolvidas pelo Estado e, 

era essa a realidade vivenciada pelos autores do manual. Por isso, “a teoria, os princípios e as 

metodologias arquivísticas popularizadas ao redor do mundo” pelo seu pioneirismo (e por 

seus inúmeros seguidores) “refletiram de modo nada surpreendente a natureza inerente dos 

documentos governamentais e de seus criadores institucionais oficiais, com os quais os 

autores estavam intimamente familiarizados” (COOK, 1998, p.133).  

Os holandeses pretenderam desenvolver, a partir de suas vivencias, 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 a 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 (Rgra 50-69); V – Normas adcionais 
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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 

acompanhadas de comentários, a fim de tornar clara a intencionalidade dos autores e facilitar 

a compreensão dos leitores quanto a dúvidas 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 a descrição em arquivos podemos encontrar o que pode ser considerada a 

base para a formação do que hoje se constituem os vinte 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 e, 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” e, 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” (FONSECA, 2005, 

p.33).  

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, pioneiramente, 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: “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 a 

massa cada vez maior de documentos públicos em particular assumiu caráter de urgência” 

(Ibid., 2016, p.79).  
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Em 1922, Sir Hilary Jenkinson (1882-1961) publica o primeiro 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). E, 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 parte, 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 à recuperação.   

Alguns anos mais tarde, 1928, em Siena, o arquivista italiano Eugenio Casanova 

(1867-1951) publica seu manual denominado Archivistica, no qual o 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, 

Arquivística pura, mas esta relaciona 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 

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).  
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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.  

 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 Holandês 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 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, defendeu a necessidade de uma breve identificação da coleção, 

como um todo, na qual figurasse o nome da pessoa ou entidade produtora da coleção, a 
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indicação de datas e lugares de nascimento e morte da pessoa e, no caso da entidade, as datas 

de fundação e extinção de suas atividades a menção à profissão ou 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 e, para isso, decidiram adaptar o padrão 

bibliográfico MARC
7
, utilizado amplamente por bibliotecas. Deste modo, surgiu em 1982 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, tradução 

nossa), “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’.”   

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” (FONSECA, 2012, tradução nossa).  

Em junho de 1982, na cidade de Kingston (Canadá) foi realizado um congresso onde 

duas resolução 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 

                                                           
7
 Machine Readable Cataloging (MARC) primeiro formato de legível por computador desenvolvido pela Library 

of Congress na década de 1960 para bibliotecas. 
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Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Em 1985, este 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), publicadas 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, tradução nossa), 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 convocam 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, foi nomeado Hugo 

Stibbe, do National Archives of Canada, para  secretariá-lo e estipulado que o processo de 

desenvolvimento deveria passar por consulta pública, envolvendo profissionais de todos os 

países (FONSECA, 2012, tradução nossa).    

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 

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 entre 

os membros do ICA e foi 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 
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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 a ser realizado em setembro do mesmo ano na cidade 

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 americanos e ingleses, mas 

principalmente aos australianos. Porém, em meio as divergências, no final um membro novo 

foi incorporado a 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 

e, possibilitou que silenciasse as divergencias sobre princípios.  

Em vista disso, 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, p.52, tradução nossa), 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, vários dos elementos de descrição e definições propostas 

de conceitos-chave estavam presentes nestas obras. Até a ISAD não havia nenhuma prática de 

normalização da descrição em arquivos de cunho internacional, definição quanto ao número 

de elementos descritivos nem quanto à 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 

diferentes arquivos num sistema unificado de informação (CONSELHO INTERNACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2001). Teve ainda como meta 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 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 
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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, tradução nossa). 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 dos arquivo disporem e fornecerem dados contextuais. Assim foi desenvolvido 

o padrão denominado International 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 e relacionamento e 

compatibilidade entre esses padrões e a 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 inglês 

(documento oficial), francês, espanhol, português e italiano. Também a segunda edição da 

ISAD (G) tornou possível a compatibilidade com o formato para intercambio de dados 

Encoded Archival Description (EAD).     

Em 2004, no Congresso de Viena o ICA foi reestruturado e novos comites 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 
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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, tradução nossa).   

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 a 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 necessidade de elaboração de um modelo conceitual para a descrição arquivística 

que,  posteriormente, foi denominado Records in Contexts – Conceptual Model (RiC-CM). 
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3 CATALOGAÇÃO EM BIBLIOTECAS E MUSEUS 

 

Garrido Arilla (1999, p.61, tradução nossa) 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 tradição biblioteconômica de elaborar códigos de catalogação, os quais  

posteriormente, fundamentaram à construção de normas e padrões universais que 

formalizaram as práticas descritivas. 

 Assim, nossa abordagem inicia 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” (MEY; 

SILVEIRA, 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 
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(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” (MEY; SILVEIRA, 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). 

 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 e incluí 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 permitissem a expansão do 

acervo (Ibid., 2009). 

 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 Du 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”, embora já estabelecesse 

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, tradução nossa).  

Garrido Arilla (1999, p.68, tradução nossa) 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 
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os elementos que encontramos atualmente na catalogação descritiva exceto a menção de 

edição”.  

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 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 

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 y 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, 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 à figura central na controvérsia conhecida, como “batalha das 

regras” que travou 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 
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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, p.27). 

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)” (IFLA, 

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 thier 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, tradução nossa). 

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., 

2009, 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 a um catálogo coletivo nacional, 
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foram “expostas na Conferência dos Bibliotecários Americanos e constituíram a base de 

muitos serviços de catalogação cooperativa e compartilhada”. 

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, p.85, tradução nossa) 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 que no final do século XIX foram publicados 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 regras que constituíram um 
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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” (MEY; SILVEIRA, 2009, 

p.15). Podemos perceber que a preocupação com o usuário e suas tarefas já era um dos 

maiores objetivos da catalogação nesta época e, não é novidade que, estes 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, ao longo desse século, haverá várias tentativas para se chegar à uniformidade 

internacional das regras para a catalogação descritiva.  

Nos EUA, em 1901, a Library of Congress (LC) iniciou 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 à 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. Alguns anos depois, a 

sede da IFLA foi transferida para os Países Baixos em 1971, e em 1976 assumiu novo nome, 

International Federation of Library Associations and Institutions, permanecendo a sigla 

(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 



36 

 

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

1931
8
.  

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, tradução nossa).  

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 

adequadamente a crescente demanda de informação por parte 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 a nível internacional” 

(GARRIDO ARILLA, 1999, p.107, tradução nossa). 

“A década de 1960 trouxe o desenvolvimento dos recursos computacionais” (MEY; 

SILVEIRA, 2009, p.77), o que proporcionou o uso de sistemas automatizados e contribuiu 

para conscientizar a comunidade bibliotecária mundial da necessidade da padronização da 

descrição bibliográfica atingir parâmetros internacionais. Em vista disso, a IFLA e a United 

Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (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 publicado a Declaração Princípios Internacionais de Catalogação, que 

teve por base o estudo crítico de Seymour Lubetzky sobre os códigos de catalogação 

existentes. Também foi criado o programa básico da IFLA, denominado Universal 

Bibliographic Control, 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.  

                                                           
8
 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, 
publicadas pela primeira vez em 1931 
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A segunda reunião ficou conhecida pela sigla RIEC e foi realizada em Copenhague, na 

Dinamarca. Reuniu um número menor de participantes do que a Conferência de Paris e nela 

se levantou pela primeira vez a possibilidade de 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 e, como resultado, pode 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 

ISBDS para todos os tipos de materiais bibliográficos
9
.  

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 

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, tradução nossa). 

                                                           
9
 Entre os anos de 1990 e 2000 foram realizadas revisões e produzidas novas edições das ISBDS, que foram 

reunidas em uma única intitulada: International Standard Bibliographic Description – consolidated edition, 
publicada em 2008 (MEY; SILVEIRA, 2009). 
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Atualmente, a maior parte das bibliotecas mundiais utiliza a versão do formato 

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

Bibliographic Framework Initiative – Bibframe 2.0
10

 –, 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 emendada foi 

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

em uso até a publicação da nova norma, a Resource Description and Access (RDA)
11

. 

Na década de 1980, novos desafios emergem 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, a IFLA organizou o Seminário sobre Registros Bibliográficos em 

Estocolmo (Suécia), o qual ficou conhecido como Seminário de Estocolmo. Os participantes 

reconheceram que as 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” (IFLA, 1998, p.2, tradução nossa). 

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 

                                                           
10

 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). 
11

 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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entidades, atributos e relacionamentos. Como resultado foi apresentado o relatório final: 

Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), publicado em 1998
12

.  

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 se seus usuários realizam suas atividades”. 

 

3.1 Catalogação em Museus 

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

boa documentação
13

” 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”
14

 (Ibid., 1986, p.42). 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”.     

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” (CAMARGO-

MORO, 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). 

 Desta 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 
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 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 provocaram a revisão dos Princípios 

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

padrões e normas de descrição. 
13

 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. 
14

 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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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 à 

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

devidamente ordenadas, chamam-se catálogos15
 (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” (CAMARGO-MORO, 1986, p.79). 

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

em Museus se tornaram imprescindíveis 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 

organização das coleções museológicas em âmbito mundial. 

 De acordo com o site oficial do ICOM
16

, 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. Por isso, foi possível perceber que as três principais 

preocupações durante este período 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 Internacional de Documentação (CIDOC) por 

profissionais ligados ao grupo fundador do ICOM e, “[...] 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).  

                                                           
15

 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). 
16

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

http://icom.museum/the-organisation/history/
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Segundo Olcina
17

 (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 completa, quando 

“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” (OLCINA, 1986 apud COMITÊ ..., 2014, p.12).  É exemplo 

dos bons resultados 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., 1986). 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., 1986, 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) 
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 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. 
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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
18

 

(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 

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 notável 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
19

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

O período de 1980 e 1992 foi marcado pelo desenvolvimento intensivo 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, 
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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
20

, 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 chamado 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 

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. 

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 no ano de 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
21

, 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 

                                                           
20

 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. 
21

 GRANT, Alice. SPECTRUM : the U.K. museum documentation standard. Cambrige: The Museum 
Documentation Association, 1994. 



44 

 

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 a 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 

SPECTRUM 4.0 realizada pela Universidade de Coimbra (Portugal), o que visou o 

aprimoramento do cenário museológico brasileiro.  

Outra importante iniciativa do ICOM foi à 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)
22

, 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
23

. 
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4 O QUE SÃO MODELOS CONCEITUAIS?  

 Primeiramente, 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
24

 apud, LE COADIC, 2004, p.71). 

 Birou (1982, p.259
25

 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 a interoperabilidade
26

, visando à integração entre 

acervos arquivísticos, biblioteconômicos e museológicos (MARCONDES, 2015). 

 Guarino (1997
27

 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 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 
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que devido a isso “as ontologias serão a língua franca da Web Semântica”
28

.  Isso explica 

porque crescem os estudos associados a modelos conceituais.  

 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 estes modelos.   

 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 às necessidades dos 

usuários em relação ao sistema a ser desenvolvido. Isso fez com que se percebesse a  urgência 

de se desenvolver 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
29

 (1975), Tom 

DeMarco
30

 (1979) e outros, que se tornaram responsáveis pelo desenvolvimento de 

metodologias conhecidas, como Análise Estruturada ou Engenharia de Sistemas, e assim, o 

processo de elaboração de um sistema foi dividido em duas fases: análise de requisitos – que 

tem como produto um modelo gráfico do sistema a ser desenvolvido; e implementação de 

software – programa de desenvolvimento do produto, incluindo testes, ajustes e instalação no 

ambiente. Ressalta-se que, ao levar em conta a perspectiva do usuário para o desenvolvimento 

de um sistema informático uma nova concepção teórica foi incorporada à Ciência da 

Computação. 

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. 

Neste 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 este 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.  
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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 se 

baseia em uma notação formal que permite ‘capturar a semântica’ da aplicação”. Ou seja, 

agrega significado.  

O modelo E-R “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, tradução nossa) de modo a permitir que os dados sejam 

organizados com consistência e claro significado.  

Para Chen (Ibid., 1976, p.10) “entidade é uma ‘coisa’ que pode ser claramente 

identificada”, como por exemplo, “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 entidades na relação 

‘casamento’, onde há o relacionamento entre duas entidades, ‘marido’ e ‘mulher’, que fazem 

parte do conjunto de entidades definido como ‘pessoa’.  

“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” (Ibid., 

1976, p.12).  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). Outra questão é que 

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 1  

mostra linhas situadas entre as caixas retangulares e as em forma de diamante que apresentam 

a cardinalidade dos relacionamentos representada pelos mapeamentos: M (m: n = muitos-

para-muitos) e N (1: n = um-para-muitos), que ligam as caixas que representam os 

relacionamentos existentes entre o conjunto de relações PROJECT-WORKER e o conjunto de 

entidades EMPLOYEE e PROJECT. 
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Figura 1 – Um simples Diagrama Entidade-Relacionamento 

 
         Fonte: Chen (1976, p.19). 

 

A figura 2 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 esta associada a apenas outra entidade, como 

num conjunto de relacionamento “casamento”. 
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Figura 2 – Um Diagrama E-R para análise de informações em uma empresa de manufatura 

 
                    Fonte: Chen (1976, p.19).  

 

 Chen (1976) estabelece alguns passos para uma modelagem conceitual de dados 

usando o modelo E-R: identificar o conjunto de entidades e de relacionamentos de interesse; 

identificar informações semânticas num conjunto de relacionamento; definir um conjunto de 

valores e atributos; organizar os dados em entidades/relacionamento e decidir as relações 

primárias chaves. Assim, podem ser definidos os requisitos funcionais para a construção de 

modelos conceituais. Chen (1976, p.22) acrescenta que “com conceitos explícitos de entidade 

e relacionamento, o modelo de entidade-relacionamento será útil para entender e especificar 

restrições, a fim de manter a integridade [e a consistência] dos dados” e defende que “no 

modelo de entidade-relação, a semântica dos dados é muito mais aparente” (Ibid., 1976, p.27).   

 Por fim, o passar das décadas têm comprovado a eficácia do modelo E-R. Uma 

metodologia aparentemente simples, mas que tem se mostrado compatível com vocabulários, 

ontologias e padrões desenvolvidos no século XXI. Isso comprova a genialidade de Peter 

Chen 
31

.   
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5 MODELOS CONCEITUAIS PARA INSTITUIÇÕES DE PATRIMÔNIO 

CULTURAL E MEMÓRIA 

Esta seção se destina a apresentar de forma sintética os modelos conceituais 

Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), CIDOC Conceptual Reference 

Model (CRM) e o Record in Context – Conceptual Model (RiC-CM), cuja finalidade é 

promover à integração e o compartilhamento de informações na Web entre instituições que 

zelam pelo patrimônio cultural e memória – arquivos, bibliotecas e museus –, incorporando o 

aporte oferecido pelas novas tecnologias digitais, a fim de alcançar o alinhamento semântico. 

Segundo Gueguen et al. (2013, p.109), “muitos da comunidade arquivística gostariam 

de colaborar nesse esforço”, mas “a ausência de um modelo conceitual, que aborde de forma 

abrangente e com precisão os conceitos do domínio arquivístico (como foi feito com o FRBR 

para o domínio bibliográfico), tem sido um impedimento”. Por isso, em 2012, o ICA 

encarregou o Experts Group on Archival Description (EGAD) de desenvolver um modelo 

conceitual para o domínio arquivístico. Como resultado desse esforço foi publicado em 2016 

o documento intitulado Records in Contexts - Conceptual Model (RiC-CM), o qual esteve 

disponível à consulta pública no período de setembro de 2016 a janeiro de 2017. Este 

documento do ICA está sendo utilizado como fonte de referência neste estudo.  

As subseções a seguir se destinam a apresentar de forma sucinta estes modelos.   

 

5.1 Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 

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 re-exame 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. 

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 
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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”. Assim como, o estudo deveria “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 que seria 

desenvolvido utilizaria a metodologia de análise de entidades do modelo E-R que organiza os 

dados em termos 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 aos membros da Seção de 

Catalogação da IFLA e a comentaristas voluntários para uma revisão ao nível internacional 

durante o período de seis meses. Em fevereiro de 1997, o grupo de estudo se reuniu para 

discutir os comentários dos revisores internacionais e 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 

usuários”; “recomendar um nível básico de funcionalidade para registros criados pelas 

agências bibliográficas nacionais” (Ibid., 2009, p. 7).  

Este estudo utilizou a técnica de análise de entidades do modelo E-R, que isola as 

várias ‘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 
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usuários no momento de formular 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: ISBDs; Guidelines for 

Authority and Reference Entries (GARE); Guidelines for Subject Authority and Reference 

Entries (GSARE) e o UNIMARC Manual. Foram ainda tomados 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; 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, tenha-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. Assim, 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. 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). 

A figura 4 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.  
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O diagrama também mostra os relacionamentos ou relações que são representados por 

setas que se conectam as 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 3 – Grupo 1 Entidades e Relações Primárias 

 
                   Fonte: IFLA (2009, p.14). 

 

A figura 5 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 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 
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entidade coletiva e/ou uma pessoa ou entidade coletiva pode possuir um ou mais de um item 

(Ibid., 2009, p.14). 

Figura 4 – Grupo 2 Entidades e Relações de “Responsabilidade” 

 
                        Fonte: IFLA (2009, p.15). 

 

O grupo 3 é formado por um conjunto adicional de entidades que representam os 

assuntos das obras. A figura 6 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 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. 
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Figura 5 – Grupo 3 Entidades e Relações de “Assunto” 

 
                                              Fonte: IFLA (2009, p.16) 

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 a ‘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 4. Estes tipos de relações adicionais presentes no documento IFLA (2009, p.61-78) 

estão incluídas no anexo D deste trabalho.    

O documento IFLA (1998, p. 5) já na sua primeira versão menciona que o modelo 

desenvolvido é “[...] 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 
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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)
32

.  

Atualmente, a Library of Congress lidera a iniciativa que busca converter o formato 

MARC 21 para as tecnologias Linked Open Data, o qual foi denominado Bibliographic 

Framework Initiative (Bibframe 2.0)
33

. 

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, a 

IFLA denominou esse trio de modelos conceituais, como “Família FRBR”.   

 

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 

                                                           
32

 Joint Steering Committee for Development of RDA. Disponível em: < http://www.rda-

jsc.org/archivedsite/rda.html#background>. Acesso em: 26 jun. 2017. 
33

 Library of Congress. Bibframe.  Disponível em: < https://www.loc.gov/bibframe/>. Acesso em: 26 jun. 2017.  

http://www.rda-jsc.org/archivedsite/rda.html#background
http://www.rda-jsc.org/archivedsite/rda.html#background
https://www.loc.gov/bibframe/
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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 complexidade necessárias as estruturas 

de dados do domínio. Como resultado desse esforço foi publicado 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 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
34

.  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 seção.  

O CRM “é uma ontologia formal destinada 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
35

. 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 (INTERNATION 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. 
                                                           
34

 Versões CIDOC CRM: versão 4.0 – março de 2004; versão 4.1 – abril de 2005; versão 5.0.1 – novembro de 

2009; versão 5.0.2 – dezembro de 2010; versão 5.0.3 – outubro de 2011; versão 5.0.4 – dezembro de 2011; 

versão 5.1 – maio de 2013; versão 5.1.2 – outubro de 2013; versão 6.0 – janeiro de 2015; versão 6.1 – fevereiro 

de 2015; versão 6.2 – maio de 2015; versão 6.2.1 – outubro de 2015. Observa-se que, o site do CIDOC CRM 

também disponibiliza para o download o arquivo de cada uma das versões destes documentos em pdf ou doc. 

Disponível em: < http://www.cidoc-crm.org/releases_table >. Acesso em: 19 jun. 2017. 
35

 Disponível em: < http://www.cidoc-crm.org/>. 

http://www.cidoc-crm.org/releases_table
http://www.cidoc-crm.org/
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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 formal”. 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 atualmente 

documentar e, portanto, permite a interoperabilidade semântica
36

” (Ibid., 2017, p.i). Isso é de 

grande valor, se considerarmos os atuais estudos relacionados às tecnologias da Web 

Semântica, particularmente o Linked Open Data, cujo objetivo primordial é interligar dados 

relacionados. Por isso, modelos conceituais são altamente compatíveis com esta proposta 

porque garantem a integridade, a consistência e a semântica dos dados.  

Como o “CRM é uma ontologia formal” (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 range37
, 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. 

                                                           
36

 De acordo com a terminologia empregada no documento ICOM (2017, p.ii) interoperabilidade semântica  é a 

capacidade de diferentes sistemas de informação para comunicar informações consistentes com o significado 

pretendido. Mais detalhadamente, o significado pretendido abrange os elementos da estrutura de dados 

envolvidos, a terminologia que aparece como dados e os identificadores usados nos dados para itens factuais, 

como lugares, pessoas, objetos etc. 
37

 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 arbitrário, qual classe é selecionada como domínio e que como range, assim como a escolha entre 

voz ativa e passiva na gramática é arbitrária. Os nomes de propriedades no CRM são projetados para ser 

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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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 

documento ICOM (2017, p.viii) referente à versão 6.2.2 do CRM apresenta 89 classes 

(entidades) e 151 propriedades (relações) que estão listadas nos anexos A e B deste trabalho.  

 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 são respeitadas; os subconjuntos não violam as regras de subsunção e 

herança; qualquer instância do formato compatível-CRM reduzido também é uma instância 

válida de um completo formato compatível-CRM; o subconjunto deve conter pelo menos os 

conceitos definidos no documento ICOM (2017, p.iv-v) que são apresentados no anexo C 

deste trabalho. 

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
38

, KIF
39

, DAML + OIL
40

, OWL
41

 etc. Pode ainda ser implementado em qualquer 

esquema relacional ou orientado a objetos.  

                                                           
38

 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/>.  
39

 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>.  
40

 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 >.  
41

 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 

https://www.w3.org/TR/rdf-schema/
http://logic.stanford.edu/kif/dpans.html#4.1
https://www.w3.org/TR/daml+oil-reference
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As instâncias CRM também podem ser codificadas em RDF, XML, DAML + OIL, 

OWL e outros padrões certificados pelo World Wide Web Consortium (W3C). Deste modo, 

toda terminologia empregada no CRM procura manter compatibilidade com o padrão 

Resource Description Framework (RDF), seguindo as recomendações do W3C
42

 (ICOM, 

2017).  

A figura 3 mostra, como exemplo, o diagrama do documento ICOM (2017, p.xix) que 

apresenta uma visão parcial do CRM, representando o raciocínio sobre informações 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 mostradas 

como retângulos azul e branco. As propriedades (relacionamentos) são mostradas como 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
43

 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 6 – Raciocínio sobre informações espaciais 

 
                          Fonte: ICOM (2017, p.xix). 

                                                                                                                                                                                     

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/>.  
42

 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/ >. 
43

 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://www.w3.org/OWL/
https://www.w3.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Is-a
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 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. 

 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 arquivos, biblioteca e museus.   

 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 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 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. (INTERNATION COUNCIL ON 

ARCHIVES, 2016, p.1). Como resultado, foi publicada em setembro de 2016, uma versão 

preliminar desse documento onde 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.   
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 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 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 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” (INTERNATION COUNCIL ON ARCHIVES, 2016, p.1), o qual já 

está em curso, por meio do processo que envolveu a 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 este corpo de membros seja um percentual 

representativo da comunidade global de arquivos, o documento do ICA (2016) revela que há 
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países com longas e distintas histórias de administração e governança na criação, uso e 

gerenciamento de registros que não estão representados, como Ásia, sudoeste da Ásia e 

Europa Oriental. Mas isso não se configura 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 (INTERNATION 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 

uma ontologia (RiC-O). A versão preliminar do modelo conceitual RiC tornou possível 

identificar e definir as principais entidades descritivas e suas inter-relações 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).   

Essa versão preliminar do documento do ICA (2016) declarou que o padrão 

desenvolvido destinou-se 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, tradução nossa).  

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). O modelo é uma metodologia empregada para a 

modelagem/representação do domínio do conhecimento no ambiente Web, não se 

configurando como metodologia 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, 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 
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por meio de tecnologias Linked Open Data (LOD)
44

 e empregar um vocabulário e 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 na versão preliminar do 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 “[...] 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, 

reduzir as diferentes práticas descritivas para uma é intelectual e politicamente desafiador”. 

Tendo em vista que, “[...] este objetivo, no entanto, não exige tal redução, pois as 

comunidades precisam apenas se identificar e cooperar onde há conceitos e práticas 

compartilhadas (ou amplamente compartilhadas)”, 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”.  

Segundo o documento do ICA (2016, p.3), o RiC 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 “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 é um apoio ao usuário 

para a descoberta de recursos em acervos patrimôniais integrados, pois no  RiC a ‘descrição é 

multidimencional’, 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 – numa abordagem de 

‘descrição multidimencional
45

’, o record e o record set, mantém relações entre si e inter-

relações com outras entidades, como agent, functions, activities, mandate etc.  

                                                           
44

 Linked Open Data são tecnologias da Web Semântica utilizada para conectar dados na Web, como RDF e 

URI. Disponível em: < http://linkeddata.org/>.  
45

 No modelo RiC-CM a "descrição 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 

http://linkeddata.org/
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A versão preliminar do documento do ICA (2016) que apresenta à público o modelo 

conceitual RiC não específica a metodologia utilizada em sua construção. Acreditamos que 

tenha sido a técnica de análise de entidades do modelo E-R, porque Gueguen et al. (2013), em 

artigo intitulado Para um modelo conceitual internacional de descrição arquivística, no qual 

discutem o processo de desenvolvimento do modelo arquivístico, fazem menção ao êxito 

dessa técnica na construção de modelos.  

É sabido que o RiC 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. Os seguintes códigos são adotados para representar as 

entidades “RiC-E1”; as propriedades “RiC-P32”; as relações “RiC-R60” no modelo 

conceitual RiC. Preliminarmente foram definidas quatorze entidades, 67 propriedades ou 

atributos e 792 relacionamentos ou relações. Neste trabalho, o anexo E apresenta as quatorze 

entidades do modelo conceitual RiC as quais abordaremos na seção posterior. 

A figura 7 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 inter-relacioná-las. Observa-se no 

diagrama que os círculos representam as entidades e incluem dados dos Archives nationales 

de France (ANF) (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 e responsáveis por interligar os conjuntos 

de documentos de cada uma das instituições entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

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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Figura 7 – Exemplo de Descrição Arquivística em Conformidade com o RiC-CM 

 
            Fonte: ICA (2016, p.93). 

 

Pode-se perceber que as instituições arquivísticas que utilizem o padrão RiC como um 

instrumento de descrição ajudarão seus usuários a ampliar as possibilidades de buscas por 

meio do alinhamento de seus acervos. Como mostra o exemplo, é possível inter-relacionar 

dados de instituições distintas e oferecer aos usuários que desejam pesquisar sobre o próprio 

Léveau; ou estudar a história dos notários no departamento francês do Cher durante século 

XIX; ou, ainda recuperar os registros criados pelos notários que trabalharam em Mehun de 

1820 a 1840, onde podem ser encontradas muitas informações sobre a vida das pessoas que 

viviam nessa área. 

Por fim, o modelo conceitual RiC como uma relevante iniciativa da comunidade 

arquivística poderá contribuir para o tornar realidade o alinhamento de acervos digitais entre 

instituições de patrimônio cultura e memória.  
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6 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ACERCA DAS ENTIDADES RiC-CM 

 

Nesta seção iremos fazer algumas considerações acerca das entidades do modelo 

conceitual RiC. Esclarecemos que se trata de uma análise preliminar, na tentativa de mostrar a 

importância de ter um conjunto de elementos de descrição internacionalmente reconhecidos 

como padrão.  

No contexto de um modelo conceitual, as entidades são os “objetos-chave” 

(INTERNATION FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 

1998, p.13) porque especificam o universo de ‘coisas’
46

 (documentos arquivísticos) de 

interesse dos usuários de um dado domínio do conhecimento. Elas formam o conjunto de 

termos/conceitos que junto aos atributos (ou propriedades, no caso do RiC) e relacionamentos 

formalizam a linguagem de representação que será expressa por um modelo de dados. 

Esses termos/conceitos selecionados para representar formalmente as entidades, 

propriedades e relações devem ser validados por especialistas do domínio do conhecimento 

em questão. No caso do modelo conceitual RiC, o estudo elaborado pelos membros do 

EGAD, representantes da comunidade internacional de arquivos, teve como base as quatro 

normas do ICA visando capturar os possíveis elementos (termos/conceitos – requisitos 

formais) que constituiriam o modelo de dados que representaria o domínio arquivístico 

favorecendo, assim, sua construção.  

A partir da seleção desses termos/conceitos foi possível definir os critérios técnicos 

para verificar a especificação desses requisitos, validar questões de competência e compará-

los com o mundo real, para, então, definir o formato final do modelo, determinar convenções 

(por exemplo, a letra maiúscula que representaria às entidades, as propriedades e as 

relações). Cabe esclarecermos que, no caso do RiC, o processo de avaliação por especialistas 

ainda está em andamento, pois o documento preliminar disponibilizado à consulta pública 

será revisto pelos membros do EGAD, que discutirão os comentários e sugestões do público 

internacional. Assim, em breve uma nova versão do modelo estará disponível para acesso.  

 Os membros do EGAD definiram as principais entidades de descrição arquivística: 

record; record component; record set; agent; occupation; position; function; function 

(abstract); activity; mandate; documentary form; date; place e concept/thing. Essas entidades 

foram definidas com base no padrão ISAD (G), por isso, conforme afirma o documento do 

ICA (2016, p.10), “podemos entender que o RiC-CM incorpora toda a ISAD (G)” e também 

incorpora os outros três padrões do ICA, como por exemplo, a entidade agent  da ISAAR 

(CPF) e ISDIAH e function e activity da ISDF (Ibid., 2016). 

                                                           
46

 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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 É importante mencionar que todos os padrões do ICA foram elaborados com base nos 

princípios arquivísticos que consagraram internacionalmente as práticas de descrição na 

ciência dos arquivos, a arquivologia. 

 Na tabela 1, denominada Processo de padronização dos elementos de descrição 

arquivística, são apresentados os principais marcos que se tornaram a base para o fundamento 

das práticas de descrição arquivística internacionais, sendo sistematizados ao longo dos anos 

e, atualmente, sintetizados nas entidades, propriedades e relações do modelo conceitual RiC. 

A publicação do Manual dos Arquivistas Holandeses (1898) considerado o marco 

inaugural desse processo tem na regra 48, o que poderíamos definir como o germe da 

padronização dessas práticas.  

Anos mais tarde, a arquivologia como uma ciência tornou-se objeto de estudo de 

muitos, mas poucas contribuições foram feitas à descrição arquivística. T. R. Schellenberg 

com base no Manual Holandês identificou e acrescentou outros elementos à descrição para 

representar documentos de arquivo. Assim, esse conjunto de elementos descritivos serviram 

de base para o estudo que elaborou as quatro normas do ICA e também do modelo conceitual 

RiC. 

 

Tabela 1 – Processo de padronização dos elementos de descrição arquivística: principais marcos  

Processo de 

Padronização 

dos Elementos 

de Descrição 

Arquivística: 

principais 

marcos 

 
 

Manual dos 

Arquivistas 

Holandeses 

(1898) 

Regra 48 - Cada item de um inventário deve incluir: a) o título 

antigo do item (se houvesse); b) a descrição geral do conteúdo;  
c) o ano ou anos abarcados pelo documento; d) a indicação de 
que o item consiste de um ou mais volumes, pacotes, 
envelopes, maços, documentos ou cartas diplomáticas;  e) a 
indicação de documentos adicionais que se encontrem no 
mesmo item, embora não relacionados com o resto do 
conteúdo. 

 

 

 

 

 

Schellenberg 

(1956, 1959) 

Defendeu a necessidade de uma breve identificação da 
coleção, como um todo, na qual figurasse o nome da pessoa ou 

entidade produtora da coleção, a indicação de datas e lugares 
de nascimento e morte da pessoa e, no caso da entidade, as 
datas de fundação e extinção de suas atividades a menção à 
profissão ou 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.  
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ISAD (G) 

(1994) 

Regras organizadas em sete áreas de informação descritivas 
compostas por vinte seis elementos: 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 arquivista, regras ou convenções, data da 
descrição. 

ISAAR (CPF) 

(2004) 

Elementos de um registro de autoridade: 1)área de 
identificação - tipo de entidade, forma(s) autorizada(s) do 
nome, formas paralelas do nome, formas normalizadas do 
nome de acordo com outras regras, outras formas do nome, 
identificadores para entidades coletivas; 2) área de descrição - 
datas de existência, história, locais, status legal, funções, 

ocupações e atividades, mandatos/fontes de autoridade, 
estruturas internas/genealogia, contexto geral; 3) área de 
relacionamentos - nomes/identificadores das entidades 
coletivas, pessoas ou famílias relacionadas, categoria do 
relacionamento, descrição do relacionamento, datas do 
relacionamento; 4) área de controle - identificador do registro 
de autoridade, identificadores da instituição, regras e/ou 
convenções, status, nível de detalhamento, datas de criação, 

revisão ou obsolescência, idioma(s) e sistema(s) de escrita, 
fontes, notas de manutenção. 

 

 

 

 

 

 

ISDF (2008) 

Elementos de descrição de uma função: 1) área de 
identificação - tipo, forma(s) autorizada(s) do nome, forma(s) 
paralela(s) do nome, outra(s) forma(s) do nome, classificação;  
2) área de contextualização - datas, descrição, história, 
legislação; 3) área de relacionamentos - forma(s) autorizada(s) 
do nome/identificador da função relacionada, tipo, categoria 
do relacionamento, descrição do relacionamento, datas do 

relacionamento; 4) área de controle - identificador da 
descrição da função, identificador da descrição da função, 
identificadores da instituição, regras e/ou convenções 
utilizadas, status, nível de detalhamento, datas de criação, 
revisão ou obsolescência, idioma(s) e forma(s) de escrita, 
fontes, notas de manutenção. 
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ISDIAH 

(2009) 

Elementos de descrição: 1) área de identificação - 
identificador, forma(s) autorizada(s) do nome, forma(s) 
paralela(s) do nome, outra(s) forma(s) do nome, tipo de 
instituição com acervo arquivístico; 2) área de contato - 
endereço(s), telefone, fax, correio eletrônico, responsáveis 
para contato; 3) área de descrição - história da instituição com 

acervo arquivístico, contexto geográfico e cultural, 
mandatos/fontes de autoridade, estrutura administrativa, 
políticas de gestão e de entrada de documentos, prédio(s), 
acervo arquivístico e outros acervos, instrumentos de pesquisa, 
guias e publicações; 4) área de acesso - horário de 
funcionamento, condições e requisitos para acesso e uso, 
acessibilidade; 5) área de serviços - serviços de pesquisa, 

serviços de reprodução, áreas públicas; 6) área de controle - 
identificador da descrição, identificador da instituição, regras 
e/ou convenções utilizadas, status, nível de detalhamento, 
datas de criação, revisão ou obsolescência, fontes, notas de 
manutenção. 

RiC-CM 

(2016) 

Entities: record; record component; record set; agent; 
occupation; position; function; function (abstract); activity; 
mandate; documentary form; date; place e concept/thing. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 A tabela 1 é uma forte evidência de que numa área do conhecimento os fundamentos 

permanecem mesmo com a incorporação de recursos teconológicos – o modelo conceitual 

RiC, por meio das entidades (propriedades e relações não estão sendo contempladas aqui), 

consegue representar os elementos descritivos indispensáveis na descrição da documentação 

arquivística.  

 As quatorze entidades do modelo conceitual RiC apresentam definições formuladas 

mediante um consenso da comunidade internacional de arquivos. Isso é importante porque um 

modelo conceitual deve ser composto de termos/definições consagradas num dado domínio do 

conhecimento e validadas por especialistas para evitar problemas, como ambiguidade e 

sinonímia, o que poderia impedir que as relações semânticas fossem realizadas com sucesso. 

 Por isso, verificaremos se as quatro normas do ICA darão respaldo às definições 

estabelecidas para cada entidade no documento do ICA (2016). Abaixo vamos apresentar as 

entidades e a respectiva definição, conforme o documento do ICA (2016) e indicar os indícios 

da influência das normas ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH e ISDF. Observe abaixo:  

  - record (ISAD (G) – glossário: documento de arquivo – ver também ISAAR (CPF) e 

ISDIAH). 
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-record component (ISAD (G) – ver Descrição multinível) 

 

- record set (ISAD (G) – ver Descrição multinível) 

 

- agent (ISAD (G) – glossário: autor; ISAAR (CPF) e ISDIAH) 

 

  - occupation (ISAD (G) – área de contextualização: história administrativa/biografia). 

 

- position (ISAD (G) – área de contextualização: história administrativa/biografia);  

 

- function (ISAD (G) e ISDF – ver glossário: função). 

 

- function (abstract) (ISDF). 

 

- activity (ISAD (G) e ISDF – ver glossário: atividade). 

 

- mandate (ISAD (G) – área de contextualização: história administrativa/biografia).  
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- documentary form (ISAD (G) – ver área de conteúdo e estrutura: âmbito e conteúdo).  

 

- date (ISAD (G) – área de identificação: datas). 

 

- place (ISAD (G) – área de contextualização: história administrativa/biografia; área 

de conteúdo e estrutura: âmbito e conteúdo).  

 

- concept/thing (ISAD (G) – área de conteúdo e estrutura: âmbito e conteúdo; área de 

fontes relacionadas: unidades de descrição relacionadas). 

 

 Numa consulta às normas ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH e ISDF podemos 

perceber que as entidades definidas para o modelo conceitual RiC, como elementos de 

descrição incorporam os elementos descritivos propostos por estes padrões. Porém, 

acreditamos que as definições construídas para algumas entidades ainda precisam ser revistas 

de forma a expressar um significado mais claro, como no caso das entidades record 

component e record set.  

A importância de um consenso quanto aos termos/conceitos definidos para representar 

um universo do conhecimento em um modelo conceitual é primordial. Isso é um pré-requisito 

para garantir a semântica, integridade, consistência e eficiência nos relacionamentos entre as 

entidades e atributos possibilitando ainda outras relações entre si. Isso garante que a aplicação 

de um modelo conceitual seja realizada de forma eficaz e propícia, que possa ser extendida 

para outros campos, como na proposta de alinhamento semântico entre acervos de 

comunidades de patrimônio cultural e memória, especificamente, bibliotecas e museus.  

 

 

 

 

 

 



73 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o advento das tecnologias de comunicação e informação, as instituições de 

patrimônio cultural e memória – arquivos, bibliotecas e museus –, têm se mobilizado para 

publicar acervos digitais na Web. Mas, não basta publicar – é preciso o desenvolvimento de 

padrões, normas e vocabulários, a fim de promover o alinhamento semântico e garantir a 

interoperabilidade e integração de acervos digitais. 

 A padronização das práticas de descrição é um importante instrumento que contribui 

para agregar a um domínio do conhecimento precisão na tarefa de representar acervos. Definir 

um conjunto de elementos descritivos constitui uma linguagem semântica que individualiza o 

universo de ação de um campo do conhecimento.  

 Como vimos, a história da arquivologia delineia passos rumo à padronização das 

práticas de descrição. A publicação do Manual dos Arquivístas Holandeses (1898) é o marco 

inaugural nesse processo que, posteriormente, o escopo é ampliado por meio das 

contribuições de T. R. Schellenberg (1956). A partir de 1994, por iniciativa do ICA essas 

práticas de descrição arquivísticas se tornam padrões internacionais com a publicação da 

ISAD (G) baseada nos fundamentos da área. Alguns anos depois, são publicadas mais três 

normas ISAAR (CPF), ISDIAH e ISDF, com a finalidade de estabelecer diretrizes gerais para 

preparar descrições arquivísticas, segundo elementos de descrição específicos. 

 Essas quatro normas foram utilizadas como o fundamento do modelo conceitual RiC. 

Esse modelo tem como metodologia a técnica de análise de entidades do modelo E-R que 

adota uma visão do mundo real e é composto por entidades, propriedades (atributos) e 

relacionamentos. A metodologia E-R tem sido empregada desde a década de 1970, com êxito, 

na construção de base de dados relacionais e também foi utilizada no desenvolvimento do 

modelo conceitual FRBR da IFLA (1998).  

 O desenvolvimento do modelo conceitual RiC pode configurar um novo paradigma na 

área dos arquivos, na medida que rompe com os padrões anteriores de representação do 

documento de arquivo. Sua elaboração contribui para uma visão integrada desses dados 

descritivos ou elementos de descrição, já que os representa em termos de entidades, 

propriedades e relações.  

 Ressalta-se que, as entidades, propriedades e relações são representados por 

termos/conceitos e, isso significa que uma nova terminologia e metodologia deverá ser 

agregada à área para representação de documentos arquivísticos no ambiente Web. Por isso, é 

necessário o amplo consenso e o entendimento preciso do significado de cada termo/conceito 

empregado no modelo conceitual RiC pela comunidade internacional de arquivos. 
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 O nome das entidades, propriedades e relações é projetado para ser semanticamente 

significativo e gramaticalmente correto, a fim de evitar problemas, como ambiguidade e 

sinonímia no universo de ação. Isso garante que relações semânticas sejam realizadas com 

sucesso e evidencia a possibilidade de que o modelo conceitual RiC seja aplicado como uma 

linguagem de preservação da semântica dos conteúdos dos documentos arquivísticos 

disponibilizados na Web.  

 O papel das entidades como objetos-chave é representar os principais elementos de 

descrição arquivística. Por isso, é imprescindível que a terminologia empregada favoreça que 

se alinhem, conversem entre si e possam manter livremente múltiplas relações com 

diversificadas entidades que pertençam a consagrados modelos conceituais de instituições de 

patrimônio cultural e memória. Isso poderá vir a ser um passo significativo na busca da 

interoperabilidade semântica. Pois modelos conceituais estão se tornando uma das soluções 

para tratar a complexidade da Web unido-se a outras metodologias, como vocabulários e 

ontologias. Por essa razão, o EGAD já prevê a extensão do modelo conceitual RiC, a fim de 

implementá-lo incorporando aplicações das tecnologias LOD da Web Semântica.  

A extensão do modelo conceitual RiC será a ontologia RiC-O e, poderão se tornar as 

principais estratégias da comunidade arquivística internacional rumo ao alinhamento de 

acervos digitais. Pois, modelos conceituais, ontologias e vocabulários são fundamentais para 

garantir a interoperabilidade semântica na Web, devido a compatibilidade com as tecnologias 

da Web Semântica. Permite ainda que, o alinhamento e a integração de acervos digitais sejam 

alcançados por meio de relacionamentos semânticos que podem ser facilmente realizados 

quando um recurso no acervo digital recebe um identificador permanente, o URI. Esse 

identificador é um endereço permanente do recurso na Web e pode ser facilmente lincado a 

outros recursos relacionados, como autoridades, assuntos, lugares etc., porque carregam em si 

as características do recurso, isto é, trazem como parte de seu endereço permanente atributos 

que o identificam e o individualizam facilitando sua localização, como também, tornando 

possível uni-los a outros recursos relacionados por meio de tecnologias de dados abertos 

interligados.  

As instituições de patrimônio cultural e memória precisam investir nessas estratégias, 

a fim de implementar a representação de acervos digitais. Pois representar acervos por meio 

de elementos descritivos é, atualmente, algo que demanda investimento e estudo para seguir 

as recomendações do W3C, consórcio que lidera as pesquisas visando agregar significado as 

tarefas realizadas no ambiente Web. Por isso, se as instituições de patrimônio cultural e 

memória se mobilizarem nessa missão rapidamente será possível agregar aos modelos 

conceituais RiC, FRBR e CRM mais expressividade de forma a torná-los instrumentos que 
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contribuam para tornar a Web uma plataforma universal de conectividade à disposição da 

sociedade.  

Por fim, devemos ressaltar o grande mérito do ICA e dos membros do EGAD nessa 

iniciativa tão relevante à comunidade internacional de arquivos. Esperamos que seja 

divulgada em breve a versão final do modelo conceitual RiC, da qual se espera o 

equacionamento  das dúvidas e possíveis equívocos.  

O modelo conceitual RiC abre espaço para novas pesquisas que serão proveitosas e 

trarão contribuições à arquivologia. 
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ANEXO A – Hierarquia de Classes CIDOC CRM  
E1 CRM Entity 

E2 - Temporal Entity 

E3 - - Condition State 

E4 - - Period 
E5 - - - Event 

E7 - - - - Activity 

E8 - - - - - Acquisition Event 

E9 - - - - - Move 

E10 - - - - - Transfer of Custody 

E11 - - - - - Modification 

E12 - - - - - - Production 

E79 - - - - - - Part Addition 

E80 - - - - - - Part Removal 

E13 - - - - - Attribute Assignment 

E14 - - - - - - Condition Assessment 

E15 - - - - - - Identifier Assignment 

E16 - - - - - - Measurement 

E17 - - - - - - Type Assignment 

E65 - - - - - Creation 

E83 - - - - - - Type Creation 

E66 - - - - - Formation 
E85 - - - - - Joining 

E86 - - - - - Leaving 

E87 - - - - - Curation Activity 

E63 - - - - Beginning of Existence 

E67 - - - - - Birth 

E81 - - - - - Transformation 

E12 - - - - - Production 

E65 - - - - - Creation 

E83 - - - - - - Type Creation 

E66 - - - - - Formation 

E64 - - - - End of Existence 

E6 - - - - - Destruction 

E68 - - - - - Dissolution 

E69 - - - - - Death 

E81 - - - - - Transformation 

E77 - Persistent Item 

E70 - - Thing 
E72 - - - Legal Object 

E18 - - - - Physical Thing 

E19 - - - - - Physical Object 

E20 - - - - - - Biological Object 

E21 - - - - - - - Person 

E22 - - - - - - Man-Made Object 

E84 - - - - - - - Information Carrier 

E24 - - - - - Physical Man-Made Thing 

E22 - - - - - - Man-Made Object 

E84 - - - - - - - Information Carrier 

E25 - - - - - - Man-Made Feature 

E78 - - - - - - Collection 

E26 - - - - - Physical Feature 

E27 - - - - - - Site 

E25 - - - - - - Man-Made Feature 

E90 - - - - Symbolic Object 

E73  - - - - - Information Object 
E29  - - - - -  Design or Procedure 

E31 - - - - -  Document 

E32 - - - - - - - Authority Document 

E33 - - - - - - Linguistic Object 

E34 - - - - - - - Inscription 

E35 - - - - - - - Title 

E36 - - - - -  Visual Item 
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E37 - - - - - - - Mark 

E34 - - - - - - - - Inscription 

E38 - - - - - - - Image 

E41 - - - - - Appellation 

E42 - - - - - - Identifier 

E44 - - - - - - Place Appellation 

E45 - - - - - - - Address 

E46 - - - - - - - Section Definition 

E47 - - - - - - - Spatial Coordinates 

E48 - - - - - - - Place Name 

E49 - - - - - - Time Appellation 

E50 - - - - - - - Date 

E75 - - - - - - Conceptual Object Appellation 

E82 - - - - - - Actor Appellation 

E51 - - - - - - Contact Point 
E45 - - - - - - - Address 

E35 - - - - - - Title 

E71 - - - Man-Made Thing 

E24 - - - - Physical Man-Made Thing 

E22 - - - - - Man-Made Object 

E84 - - - - - - Information Carrier 

E25 - - - - - Man-Made Feature 

E78 - - - - - Collection 

E28 - - - - Conceptual Object 

E90 - - - - - Symbolic Object 

E73  - - - - - - Information Object 

E29  - - - - - - - Design or Procedure 

E31 - - - - - - - Document 

E32 - - - - - - - - Authority Document 

E33 - - - - - -  Linguistic Object 

E34 - - - - - - - - Inscription 

E35 - - - - - -  - Title 
E36 - - - - - - - - Visual Item 

E37 - - - - - - - - Mark 

E34 - - - - - - - - - Inscription 

E38 - - - - - - - - Image 

E41 - - - - - - Appellation 

E42 - - - - - - - Identifier 

E44 - - - - - - - Place Appellation 

E45 - - - - - - - - Address 

E46 - - - - - - - - Section Definition 

E47 - - - - - - - - Spatial Coordinates 

E48 - - - - - - - - Place Name 

E49 - - - - -  - Time Appellation 

E50 - - - - - - - - Date 

E75 - - - - - - - Conceptual Object Appellation 

E82 - - - - - - - Actor Appellation 

E51 - - - - - - - Contact Point 

E45 - - - - - - - - Address 

E35 - - - -   - Title 
E89 - - - - - Propositional Object 

E73  - - - - - - Information Object 

E29  - - - - - - - Design or Procedure 

E31 - - - - - - - Document 

E32 - - - - - - - - Authority Document 

E33 - - - - - - - Linguistic Object 

E34 - - - - - - - - Inscription 

E35 - - - - - - - - Title 

E36 - - - - - - - Visual Item 

E37 - - - - - - - - Mark 

E34 - - - - - - - -  Inscription 

E38 - - - - - - - - Image 

E30 - - - - - - Right 
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E55 - - - - - Type 

E56 - - - - - - Language 

E57 - - - - - - Material 

E58 - - - - - - Measurement Unit 

E39 - - Actor 

E74 - - - Group 

E40 - - - - Legal Body 

E21 - - - Person 

E52 - Time-Span 

E53 - Place 

E54 - Dimension 

E92 - Spacetime Volume 

E4 - - Period 

E5 - - - Event 

E7 - - - - Activity 
E8 - - - - - Acquisition Event 

E9 - - - - - Move 

E10 - - - - - Transfer of Custody 

E11 - - - - - Modification 

E12 - - - - - - Production 

E79 - - - - - - Part Addition 

E80 - - - - - - Part Removal 

E13 - - - - - Attribute Assignment 

E14 - - - - - - Condition Assessment 

E15 - - - - - - Identifier Assignment 

E16 - - - - - - Measurement 

E17 - - - - - - Type Assignment 

E65 - - - - - Creation 

E83 - - - - - - Type Creation 

E66 - - - - - Formation 

E85 - - - - - Joining 

E86 - - - - - Leaving 
E87 - - - - - Curation Activity 

E63 - - - - Beginning of Existence 

E67 - - - - - Birth 

E81 - - - - - Transformation 

E12 - - - - - Production 

E65 - - - - - Creation 

E83 - - - - - - Type Creation 

E66 - - - - - Formation 

E64 - - - - End of Existence 

E6 - - - - - Destruction 

E68 - - - - - Dissolution 

E69 - - - - - Death 

E81 - - - - - Transformation 

E18 - - Physical Thing 

E19 - - - Physical Object 

E20 - - - - Biological Object 

E21 - - - - - Person 

E22 - - - - Man-Made Object 
E84 - - - - - Information Carrier 

E24 - - - Physical Man-Made Thing 

E22 - - - - Man-Made Object 

E84 - - - - - Information Carrier 

E25 - - - - Man-Made Feature 

E78 - - - - Collection 

E26 - - - Physical Feature 

E27 - - - - Site 

E25 - - - - Man-Made Feature 

E93 - - Presence 

E59 Primitive Value 

E60 - Number 

E61 - Time Primitive 
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E62 - String 

E94 - Space Primitive 

 

Fonte: ICOM (2017, p.xxiv-xxvii) 
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ANEXO B – Hierarquia de Propriedades CIDOC CRM   

 
Proper

ty id 

Property Name Entity – Domain Entity - Range 

P1 is identified by (identifies) E1 CRM Entity E41 Appellation 

P48    -   has preferred identifier (is preferred identifier of) E1 CRM Entity E42 Identifier 

P78    -   is identified by (identifies) E52 Time-Span E49 Time Appellation 

P87    -   is identified by (identifies) E53 Place E44 Place Appellation 

P102    -   has title (is title of) E71 Man-Made Thing E35 Title 

P131    -   is identified by (identifies) E39 Actor E82 Actor Appellation 

P149    -   is identified by (identifies) E28 Conceptual Object E75 Conceptual Object Appellation 

P2 has type (is type of) E1 CRM Entity E55 Type 

P137    -   exemplifies (is exemplified by) E1 CRM Entity E55 Type 

P3 has note E1 CRM Entity E62 String 

P79    -   beginning is qualified by E52 Time-Span E62 String 

P80    -   end is qualified by E52 Time-Span E62 String 

P4 has time-span (is time-span of) E2 Temporal Entity E52 Time-Span 

P5 consists of (forms part of) E3 Condition State E3 Condition State 

P7 took place at (witnessed) E4 Period E53 Place 

P8 took place on or within (witnessed) E4 Period E18 Physical Thing 

P10 falls within (contains) E92 Spacetime Volume E92 Spacetime Volume 

P10i falls within (contains) E92 Spacetime Volume E92 Spacetime Volume 

P9 …-…consists of (forms part of) E4 Period E4 Period 

P12 occurred in the presence of (was present at) E5 Event E77 Persistent Item 

P111    -   added (was added by) E79 Part Addition E18 Physical Thing 

P113    -   removed (was removed by) E80 Part Removal E18 Physical Thing 

P11    -   had participant (participated in) E5 Event E39 Actor 

P14    -   -   carried out by (performed) E7 Activity E39 Actor 

P22    -   -   -   transferred title to (acquired title through) E8 Acquisition E39 Actor 

P23    -   -   -   transferred title from (surrendered title through) E8 Acquisition E39 Actor 

P28    -   -   -   custody surrendered by (surrendered custody through) E10 Transfer of Custody E39 Actor 

P29    -   -   -   custody received by (received custody through) E10 Transfer of Custody E39 Actor 

P96    -   -   by mother (gave birth) E67 Birth E21 Person 

P99    -   -   dissolved (was dissolved by) E68 Dissolution E74 Group 

P143    -   -   joined (was joined by) E85 Joining E39 Actor 

P144    -   -   joined with (gained member by) E85 Joining E74 Group 

P145    -   -   separated (left by) E86 Leaving E39 Actor 

P146    -   -   separated from (lost member by) E86 Leaving E74 Group 

P151    -   -   was formed from (participated  in) E66 Formation E74 Group 

P16    -   used specific object (was used for) E7 Activity E70 Thing 

P33    -   -   used specific technique (was used by) E7 Activity E29 Design or Procedure 

P111    -   -   added (was added by) E79 Part Addition E18 Physical Thing 

P142    -   -   used constituent (was used in) E15 Identifier Assignment E90 Symbolic Object 

P25    -   moved (moved by) E9 Move E19 Physical Object 

P31    -   has modified (was modified by) E11 Modification E24 Physical Man-Made Thing 

P108    -  -    has produced (was produced by) E12 Production E24 Physical Man-Made Thing 

P110    -   -   augmented (was augmented by) E79 Part Addition E24 Physical Man-Made Thing 

P112    -   -   diminished (was diminished by) E80 Part Removal E24 Physical Man-Made Thing 

P92    -   brought into existence (was brought into existence by) E63 Beginning of 

Existence 

E77 Persistent Item 

P94    -   -   has created (was created by) E65 Creation E28 Conceptual Object 

P135    -   -   -   created type (was created by) E83 Type Creation E55 Type 

P95    -   -   has formed (was formed by) E66 Formation E74 Group 

P98    -   -   brought into life (was born) E67 Birth E21 Person 

P108    -  -    has produced (was produced by) E12 Production E24 Physical Man-Made Thing 
P123    -   -   resulted in (resulted from) E81 Transformation E77 Persistent Item 

P93    -   took out of existence (was taken out of existence by) E64 End of Existence E77 Persistent Item 

P13    -   -   destroyed (was destroyed by) E6 Destruction E18 Physical Thing 

P99    -   -   dissolved (was dissolved by) E68 Dissolution E74 Group 

P100    -   -   was death of (died in) E69 Death E21 Person 

P124    -   -   transformed (was transformed by) E81 Transformation E77 Persistent Item 

P142    -   -   used constituent (was used in) E15 Identifier Assignment E90 Symbolic Object 

P15 was influenced by (influenced) E7 Activity E1 CRM Entity 

P16    -   used specific object (was used for) E7 Activity E70 Thing 
P33    -   -   used specific technique (was used by) E11 Modification E29 Design or Procedure 

P111    -   -   added (was added by) E79 Part Addition E18 Physical Thing 
P142    -   -   used constituent (was used in) E15 Identifier Assignment E90 Symbolic Object 

P17    -   was  motivated by (motivated) E7 Activity E1 CRM Entity 

P134    -   continued (was continued by) E7 Activity E7 Activity 

P136    -   was based on (supported type creation) E83 Type Creation E1 CRM Entity 

P19 was intended use of (was made for) E7 Activity E71 Man-Made Thing 

P20 had specific purpose (was purpose of) E7 Activity E5 Event 

P21 had general purpose (was purpose of) E7 Activity E55 Type 

P24 transferred title of (changed ownership through) E8 Acquisition E18 Physical Thing 

P26    -   moved to (was destination of) E9 Move E53 Place 

P27    -   moved from (was origin of) E9 Move E53 Place 

P30 transferred custody of (custody transferred through) E10 Transfer of Custody E18 Physical Thing 

P43 has dimension (is dimension of) E70 Thing E54 Dimension 
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Proper

ty id 

Property Name Entity – Domain Entity - Range 

P44 has condition (is condition of) E18 Physical Thing E3 Condition State 

P45 consists of (is incorporated in) E18 Physical Thing E57 Material 

P56    -   bears feature (is found on) E19 Physical Object E26 Physical Feature 

P49 has former or current keeper (is former or current keeper of) E18 Physical Thing E39 Actor 

P50    -   has current keeper (is current keeper of)  E18 Physical Thing E39 Actor 

P109    -   has current or former curator (is current or former curator 

of) 

E78 Collection E39 Actor 

P51 has former or current owner (is former or current owner of) E18 Physical Thing E39 Actor 

P52    -   has current owner (is current owner of) E18 Physical Thing E39 Actor 

P53 has former or current location (is former or current location of)  E18 Physical Thing E53 Place 

P55    -   has current location (currently holds)  E19 Physical Object E53 Place 

P54 has current permanent location (is current permanent location 

of) 

E19 Physical Object E53 Place 

P57 has number of parts E19 Physical Object E60 Number 

P58 has section definition (defines section) E18 Physical Thing E46 Section Definition 

P59 has section (is located on or within) E18 Physical Thing E53 Place 

P62 depicts  (is depicted by)  E24 Physical Man-Made 

Thing 

E1 CRM Entity 

P67 refers to ( is referred to by) E89 Propositional Object E1 CRM Entity 

P68    -   foresees use of (use foreseen by) E29 Design or Procedure E57 Material 

P70    -   documents (is documented in) E31 Document E1 CRM Entity 

P71    -   lists (is listed in) E32 Authority Document E1 CRM Entity 

P129    -   is about (is subject of) E89 Propositional Object E1 CRM Entity 

P138    -   represents (has representation) E36 Visual Item E1 CRM Entity 

P69 has association with (is associated with) E29 Design or Procedure E29 Design or Procedure 

P72 has language (is language of) E33 Linguistic Object E56 Language 

P74 has current or former residence (is current or former residence 

of) 

E39 Actor E53 Place 

P75 possesses (is possessed by) E39 Actor E30 Right 

P76 has contact point (provides access to)  E39 Actor E51 Contact Point 

P81 ongoing throughout E52 Time-Span E61 Time Primitive 

P82 at some time within E52 Time-Span E61 Time Primitive 

P83 had at least duration (was minimum duration of) E52 Time-Span E54 Dimension 

P84 had at most duration (was maximum duration of) E52 Time-Span E54 Dimension 

P86 falls within (contains) E52 Time-Span E52 Time-Span 

P89 falls within (contains) E53 Place E53 Place 

P90 has value E54 Dimension E60 Number 

P91 has unit (is unit of) E54 Dimension E58 Measurement Unit 

P97 from father (was father for) E67 Birth E21 Person 

P101 had as general use (was use of) E70 Thing E55 Type 

P103 was intended for (was intention of) E71 Man-Made Thing E55 Type 

P104 is subject to (applies to) E72 Legal Object E30 Right 

P105 right held by (has right on) E72 Legal Object E39 Actor 

P52    -   has current owner (is current owner of) E18 Physical Thing E39 Actor 

P106 is composed of (forms part of) E90 Symbolic Object E90 Symbolic Object 

P165    -   incorporates (is incorporated in) E73 Information Object E90 Symbolic Object 

P107 has current or former member (is current or former member of) E74 Group E39 Actor 

P114 is equal in time to  E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P115 finishes (is finished by) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P116 starts (is started by) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P117 occurs during (includes) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P118 overlaps in time with (is overlapped in time by) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P119 meets in time with (is met in time by) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P120 occurs  before (occurs  after) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P121 overlaps with E53 Place E53 Place 

P122 borders with E53 Place E53 Place 

P125 used object of type (was type of object used in) E7 Activity E55 Type 

P32    -   used general technique (was technique of) E7 Activity E55 Type 

P126 employed (was employed in) E11 Modification E57 Material 

P127 has broader term (has narrower term) E55 Type E55 Type 

P65    -   shows visual item (is shown by) E24 Physical Man-Made 

Thing 

E36 Visual Item 

P130 shows features of (features are also found on) E70 Thing E70 Thing 

P73i    -   is translation of E33 Linguistic Object E33 Linguistic Object 

P128    -   carries (is carried by) E18 Physical Thing E90 Symbolic Object 

P65    -   -   shows visual item (is shown by) E24 Physical Man-Made 

Thing 

E36 Visual Item 

P132 overlaps with E92 Spacetime Volume E92 Spacetime Volume 

P46    -   is composed of (forms part of) E18 Physical Thing E18 Physical Thing 

P133 is separated from E92 Spacetime Volume E92 Spacetime Volume 

P139 has alternative form E41 Appellation E41 Appellation 

P140 assigned attribute to (was attributed by) E13 Attribute Assignment E1 CRM Entity 

P34    -   concerned (was assessed by) E14 Condition Assessment E18 Physical Thing 

P39    -   measured (was measured by) E16 Measurement E1 CRM Entity 

P41    -   classified (was classified by) E17 Type Assignement E1 CRM Entity 

P141 assigned (was assigned by) E13 Attribute Assignement E1 CRM Entity 

P35    -   has identified (identified by) E14 Condition Assessment E3 Condition State 
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Proper

ty id 

Property Name Entity – Domain Entity - Range 

P37    -   assigned (was assigned by) E15 Identifier Assignement E42 Identifier 

P38    -   deassigned (was deassigned by) E15 Identifier Assignement E42 Identifier 

P40    -   observed dimension (was observed in) E16 Measurement E54 Dimension 

P42    -   assigned (was assigned by) E17 Type Assignment E55 Type 

P147 curated (was curated by) E87 Curation Activity E78 Collection 

P148 has component (is component of) E89 Propositional Object E89 Propositional Object 

P150 defines typical parts of(defines typical wholes for) E55 Type E55 Type 

P152 has parent(is parent of) E21 Person E21 Person 

P157 is at rest relative to (provides reference space for) E53 Place E18 Physical Thing 

P59i    -    is located on or within E53 Place E18 Physical Thing 

P160 has temporal projection E92 Spacetime Volume  E52 Time-Span 

P164    -    during (was time-span of) E93 Presence E52 Time Span 

P161 has spatial projection E92 Spacetime Volume E53 Place 

P156    -   occupies E18 Physical Thing E53 Place 

P166 was a presence of (had presence) E93 Presence E92 Spacetime Volume 

P167 was at(was place of) E93 Presence E53 Place 
P168 Place is defined by (defines place) E53 Place E94 Space primitive 

 
Fonte: ICOM (2017, p.xxviii-xxx) 
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ANEXO C – Conjunto de conceitos do “reduced CRM-compatível form” 

 
E1 CRM Entity 

E2 - Temporal Entity 

E4 - - Period 

E5 - - - Event 

E7 - - - - Activity 

E11 - - - - - Modification 

E12 - - - - - - Production 

E13 - - - - - Attribute Assignment 

E65 - - - - - Creation 

E63 - - - - Beginning of Existence 

E12 - - - - - Production 

E65 - - - - - Creation 

E64 - - - - End of Existence 

E77 - Persistent Item 

E70 - - Thing 

E72 - - - Legal Object 

E18 - - - - Physical Thing 

E24 - - - - - Physical Man-Made Thing 

E90  - - - - Symbolic Object 

E71 - - - Man-Made Thing 

E24 - - - - Physical Man-Made Thing 

E28 - - - - Conceptual Object 

E89 - - - - - Propositional Object 

E30 - - - - - - Right 

E73 - - - - - - Information Object 

E90 - - - - - Symbolic Object 

E41 - - - - - - Appellation 

E73 - - - - - - Information Object 

E55 - - - - - Type 

E39 - - Actor 

E74 - - - Group 

E52 - Time-Span 

E53 - Place 

E54 - Dimension 

E59 Primitive Value 

E61 - Time Primitive 

E62 - String 

 

 

Prope

rty id 

Property Name Entity – Domain Entity - Range 

P1 is identified by (identifies) E1 CRM Entity E41 Appellation 

P2 has type (is type of) E1 CRM Entity E55 Type 

P3 has note E1 CRM Entity E62 String 

P4 has time-span (is time-span of) E2 Temporal Entity E52 Time-Span 

P7 took place at (witnessed) E4 Period E53 Place 

P10 falls within (contains) E92 Spacetime Volume E92 Spacetime Volume 

P12 occurred in the presence of (was present at) E5 Event E77 Persistent Item 

P11    -   had participant (participated in) E5 Event E39 Actor 

P14    -   -   carried out by (performed) E7 Activity E39 Actor 

P16    -   used specific object (was used for) E7 Activity E70 Thing 

P31    -   has modified (was modified by) E11 Modification E24 Physical Man-Made Thing 

P108    -  -    has produced (was produced by) E12 Production E24 Physical Man-Made Thing 

P92    -   brought into existence (was brought into existence by) E63 Beginning of Existence E77 Persistent Item 

P108    -  -    has produced (was produced by) E12 Production E24 Physical Man-Made Thing 
P94    -   -   has created (was created by) E65 Creation E28 Conceptual Object 

P93    -   took out of existence (was taken out of existence by) E64 End of Existence E77 Persistent Item 

P15 was influenced by (influenced) E7 Activity E1 CRM Entity 

P16    -   used specific object (was used for) E7 Activity E70 Thing 

P20 had specific purpose (was purpose of) E7 Activity E5 Event 

P43 has dimension (is dimension of) E70 Thing E54 Dimension 

P46 is composed of (forms part of) E18 Physical Thing E18 Physical Thing 

P59 has section (is located on or within) E18 Physical Thing E53 Place 

P67 refers to ( is referred to by) E89 Propositional Object E1 CRM Entity 

P75 possesses (is possessed by) E39 Actor E30 Right 

P81 ongoing throughout E52 Time-Span E61 Time Primitive 

P82 at some time within E52 Time-Span E61 Time Primitive 
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P89 falls within (contains) E53 Place E53 Place 

P104 is subject to (applies to) E72 Legal Object E30 Right 

P106 is composed of (forms part of) E90 Symbolic Object E90 Symbolic Object 

P107 has current or former member (is current or former member 

of) 

E74 Group E39 Actor 

Fonte: ICOM (2017, p.iv-v). 
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ANEXO D – Relacionamentos entre Entidades do Grupo 1 do modelo FRBR 
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           Fonte: IFLA (2009, p. 61-78). 
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ANEXO E – Entidades do modelo conceitual RiC 
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Fonte: CIA (2016, p.13-19). 

 

 

 


