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Informação Como ação SIgnIfICatIva 
em ProCeSSoS SemIótICoS emergenteS 

BaSeadoS em multIagente

Davidson Bruno da Silva
Tiago Campos Ferreira

Leonardo Lana de Carvalho

O objetivo deste capítulo é analisar o conceito de in-
formação como uma ação significativa em sistemas complexos 
adaptativos. A comunicação e a linguagem são vistas como 
sistemas complexos por Maturana & Varela (1994), cuja prin-
cipal característica é a auto-organização1. Para estes autores, a 
comunicação é literalmente o conjunto de ações comuns em um 
coletivo de agentes. Através destas ações comuns o coletivo 
permanece como um grupo coeso, mantendo sua identidade. 
A auto-organização de um sistema coletivo de agentes pode 
ocorrer, pois o grupo modula as ações de cada agente, ações 
estas que mantêm a própria dinâmica coletiva. Para Maturana 

1 O desenvolvimento da linguagem é entendido como um fenômeno complexo. Para uma 
exposição da investigação psicológica do desenvolvimento da linguagem indicamos ver 
Tomasello & Brooks (1999). 
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& Varela (1994), o domínio linguístico ocorre quando a co-
municação se refere a ela mesma. Neste sentido, no momento 
em que os agentes do grupo passam a comunicar comunica-
ções ocorridas, os agentes agem de modo linguístico. Segundo 
Thompson (2007/2013), processos informacionais ocorrem 
na dinâmica comunicativa de sistemas auto-organizados.

Modelos e simulações baseadas em sistemas 
multiagente (ver FERBER, 2006) são ferramentas poderosas 
para a investigação de fenômenos sociais e da linguagem 
em específico (STEELS, 1996; 1998; 2000a; 2000b; 2003; 
LOULA et al., 2003; LOULA 2004). Steels (2003) rompe com 
linhas de pesquisa da linguagem baseadas ora no cognitivismo, 
ora no enativismo radical, o primeiro radicalmente a favor de 
uma hipótese simbólica da linguagem e o segundo entendendo 
radicalmente a linguagem como fenômeno comunicacional 
sem representações. Segundo Carvalho (2008), o autor busca 
definir, modelar e simular sistemas multiagentes sobre os quais 
podemos inferir a existência de representações emergentes. 
Para conceituar as representações emergentes, Luc Steels 
aproxima-se do conceito peirceano de processos semióticos.

Sob uma vertente enativa semiótica, decidimos então: 
1. Replicar resultados de convergência léxica e ampliar os re-
sultados obtidos por Loula et al. (2003) e Loula (2004); 2. 
Para isso, foi concebido e implementado o SIMPS - Simula-
dor de Processos Semióticos; e 3. Analisar o conceito de infor-
mação como ação significativa, isto é, como ações envolvidas 
em processos semióticos, cujos significados se encontram nos 
usos coletivos das palavras e expressões de jogos de linguagem. 
Apesar de entendermos que nem toda informação é adaptati-
va, buscamos resultados com informações passíveis de trazer 
vantagens adaptativas para grupos de agentes.
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Na seção 1 apresentaremos os trabalhos relacionados à 
modelagem e simulação multiagente da linguagem como um 
sistema complexo. Na seção 2, mostraremos uma defesa do 
conceito de informação como ação significativa em processos 
semióticos emergentes. Na seção 3, apresentaremos o SIMPS 
e a arquitetura de nossos agentes semióticos. Por último, na 
seção 4, discutiremos os resultados das simulações e a análise 
dos dados produzidos.

1 traBalhoS relaCIonadoS

Segundo Axtell (2007), a modelagem e simulação ba-
seada em multiagente de fenômenos sociais chegou na primei-
ra década do século ao fim de seu alvorecer, sendo então hoje 
um conjunto de conceitos, métodos e técnicas largamente 
utilizados. Em específico, a modelagem e simulação da lin-
guagem emergente em sistemas complexos baseados em mul-
tiagente já possui também uma longa história. 

Steels (1996; 1998; 2000a; 2000b; 2003) propõe 
passar de uma abordagem baseada no enativismo radical 
(HUTTO & MYIN, 2013; 2017), radicalmente contrário 
ao conceito de representação, tal como podemos encontrar 
em Brooks (1991), às funções cognitivas de alto nível através 
de representações emergentes em sistemas multiagente. Para 
Steels (2003), interações entre agentes ocorrem envolven-
do signos, ou seja, representações emergentes ativas. Steels 
(1996; 1998; 2000a; 2000b; 2003) observa que o surgimen-
to da comunicação é o resultado da relação entre unidades 
autônomas que, ao interagirem, constituem um coletivo de 
agentes  auto-organizado, o que corrobora a visão enativa da 
comunicação e da linguagem (MATURANA & VARELA, 
1994). Todavia, o autor conjectura que é possível assimilar 
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o conceito de representação, entendido como processos se-
mióticos, aos processos comunicacionais auto-organizados 
em sistemas multiagente. Neste sentido, os agentes de um 
sistema coletivo auto-organizado devem ser dotados de uma 
arquitetura que os possibilite uma comunicação baseada em 
processos semióticos.

Ao contrário de uma abordagem cognitivista, para a 
qual toda comunicação e inteligência está estritamente baseada 
em símbolos físicos, a teoria enativa entende que a fonte da 
inteligência se encontra na auto-organização dos sistemas 
(VARELA, THOMPSON & ROSCH, 1991). Neste sentido, 
Steels (2003) entende que processos semióticos precisam estar 
envolvidos em dinâmicas coletivas auto-organizadas.

Nem todo processo comunicacional ocorre ao nível 
semiótico (MATURANA & VARELA, 1994). Um exemplo 
disto pode ser visto no modelo de forrageamento (DROGOUL, 
1993; DROGOUL & FRESNEAU, 1998), em que os agentes 
não são dotados de processos semióticos e se caracterizam 
como estritamente reativos. Neste modelo, a comunicação 
ocorre de modo indireto, isto é, as ações dos agentes são 
moduladas pelo ambiente modificado pelos próprios agentes 
(LENAY, 1994). As ações dos agentes sobre o ambiente (assim 
também uns sobre os outros) leva a trajetórias emergentes, 
também descritas como comportamentos emergentes. Com 
relação a essas trajetórias emergentes, Steels (2003) diz que 
se tratam de estruturas que cumprem o papel de organizar a 
atividade coletiva dos agentes.

Estas trajetórias cumprem um papel de exploração 
de soluções de um problema específico (que se constitui 
no próprio ambiente em questão) e de busca de novas 
soluções neste ambiente. Assim, a comunicação ocorre 
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como um sistema complexo adaptativo em um equilíbrio 
dinâmico entre exploration e exploitation2 (ver KENNEDY 
et al., 2001). As trajetórias nas organizações são como um 
registro das atividades, como uma memória coletiva (ver 
HALBWACHS, 1950/1997), afirma Steels (2003). Kennedy 
et al. (2001) notam que uma série de meta-heurísticas são 
baseadas em sistemas complexos adaptativos, exatamente 
por explorarem esta propriedade dos sistemas complexos, o 
equilíbrio entre exploration e exploitation, a fim de atingir 
um ótimo global.

No desenvolvimento de uma visão enativa semiótica 
(ver HALL, 2006; CARVALHO, 2008; KULL et al., 2009; 
STEWART, 2010; JESUS, 2016), a transição de um sistema 
complexo adaptativo para um sistema cognitivo depende do 
surgimento de representações, mas representações no sentido de 
processos semióticos emergentes (CARVALHO, 2008). Várias 
contribuições dedicaram-se a propor sistemas complexos 
baseados em agentes semióticos, os quais constituem os 
trabalhos relacionados de nossa pesquisa.

Luc Steels procura assegurar que agentes semióticos 
possam convergir não apenas sobre um léxico, mas também 
sobre regras gramaticais, o que abre a possibilidade de sur-
gimento de sentenças (STEELS, 2000a; 2000b; 2007). Na 
interação humano-computador, o surgimento de uma lingua-
gem comum através de convergência de léxico foi proposta 

2 Kennedy et al. (2001) relatam que um sistema pode fazer exploration e exploitation de 
informações. O sistema informacional realiza exploration quando busca novas informações 
e exploitation quando utiliza informações existentes. Como componente do sistema, o 
agente está envolvido em processos informacionais de exploitation e exploration em diferentes 
momentos. Os conceitos evoluíram superando a dicotomia individualista, entendendo os 
conceitos como processos em equilíbrio em um coletivo de agentes, em sistemas complexos 
baseados em multi-agente. Em meta-heurísticas, um balanceamento correto entre 
exploration e exploitation leva a um método eficiente de solução de problemas de otimização, 
caracterizando-o como um fenômeno de inteligência coletiva.
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por Stuber, Hassas & Mille (2003; 2005). Um experimento 
digital foi realizado com robôs “Talking Heads”, colocando 
uma população de alguns milhares de agentes para controlar o 
movimento de câmeras, a fim de capturar imagens de figuras 
geométricas sobre um quadro branco e convergir sobre um 
léxico comum. Assim as “cabeças” (câmeras) usariam os mes-
mos símbolos para fazer referência à quadrados, triângulos, 
etc. (STEELS, 2003). 

Steels (2003) propõe, através deste tipo de jogo de 
linguagem, que os símbolos que têm sua maior frequência 
de uso são representações emergentes. Com efeito, os usos 
dos símbolos são trajetórias emergentes no sistema complexo 
baseado em agentes. Trata-se também de um processo 
semiótico porque fazem parte do triângulo semiótico 
peirceano (Interpretante - Objeto - Signo). É inicializada 
uma lista de símbolos possíveis, mas o símbolo que toma seu 
lugar no triângulo semiótico o faz por mecanismos de feedback 
positivo. Todavia, sua perenidade é um caso de criticalidade 
auto-organizada. Assim, a manutenção do uso de um símbolo 
em uma relação semiótica depende da complexa dinâmica do 
coletivo em um ambiente. 

Como resultado, Steels (2003) apresenta gráficos 
mostrando a frequência de uso de certas formas simbólicas 
em um contexto semiótico. A abscissa mostra o número de 
jogos de linguagem e a ordenada mostra a frequência de uso 
de todas as formas simbólicas disponíveis. Ao final, um sím-
bolo é coletivamente “escolhido” para referenciar um objeto 
(STEELS, 2003).

Loula et al. (2003), Loula (2004) e Loula et al. (2005) 
criaram um ambiente para a simulação de ecossistemas que 
permite a interação cooperativa entre agentes “macacos” para 
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se proteger de seus três tipos de predadores, o “tigre”, a “co-
bra” e o “falcão”. Macacos se comunicam emitindo sinais de 
um para outro. O objetivo da simulação, para além de um 
modelo predador/presas, foi desenvolver uma arquitetura 
para o surgimento da comunicação semiótica entre agentes 
artificiais. O desenvolvimento dessa arquitetura foi inspira-
do na semiótica de C. S. Peirce, cujos resultados apontam 
convergência léxica. Neste modelo, cada macaco utiliza uma 
lista comum de símbolos para informar sobre a ocorrência 
de determinado evento. Após certo número de interações 
entre os agentes no ambiente, os macacos passam a utilizar 
os mesmos símbolos para indicar a presença dos predadores 
e, assim, conseguem evitá-los melhor. Loula et al. (2003), 
Loula (2004) mostram, deste modo, a eficiência adaptativa 
do léxico emergente.

Arnellos, Spyrou & Darzentas (2003, 2006) também 
reproduziram os resultados de L. Steels. Mas estes autores de-
ram uma importante contribuição ao entender a expressão 
“representação emergente” usada por Steels como um sistema 
auto-organizado envolvendo relações semióticas. Arnellos et 
al. (2003, 2006) também enfatizam que o significado de signi-
ficado é uma propriedade semiótica. Loula et al. (2003), Loula 
(2004) e outros entendem os usos emergentes dos símbolos 
como o significado dos mesmos, adotando assim uma visão 
pragmática da semântica em sistemas complexos baseados em 
agentes semióticos. Arnellos, Vosinakis, Spyrou & Darzentas 
(2006) destacam que o surgimento de “representações autô-
nomas” inclui funções em estruturas dinâmicas que fornecem 
suporte tanto para o surgimento espontâneo de uma sintaxe 
quanto de um léxico.
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Construções fluidas de gramáticas (STEELS, 2011; 
WELLENS et al, 2013) estão disponíveis como um formalismo 
de gramática de código aberto que permite abordar a questão 
de como mudanças dinâmicas da linguagem ocorrem, 
descobrindo os mecanismos cognitivos e os processos culturais 
que impulsionam a evolução da linguagem.

2 Informação Como ação SIgnIfICatIva em ProCeSSoS 
SemIótICoS emergenteS

Steels (1998; 2000a; 2000b; 2003) defendeu a passa-
gem do uso de simples agentes reativos, tal como visto em 
Brooks (1991), à concepção de agentes semióticos. Agentes 
semióticos são entendidos como um tipo de agentes reativos 
dotados de uma arquitetura semiótica, não possuindo, ne-
cessariamente, capacidades de inferência lógica, tal como em 
agentes cognitivistas3 (ver GOMES et al., 2015).

Segundo Andler (1998), Halpin (2006), Carvalho 
(2008) e outros, o problema do conceito de representação é 
um problema central e assim incontornável das ciências cog-
nitivas. Ao entender a representação como um sistema simbó-
lico, o cognitivismo inaugura uma abordagem simbólica física 
da informação, o que ficou conhecido como o paradigma do 
processamento da informação. Newell & Simon (1976) pos-
tulam a hipótese simbólica física da mente, entendendo que 
qualquer sistema mental (cognitivo, inteligente, etc.) é um 
sistema simbólico físico (SSF). Assim SSF são, para o cogniti-
vismo, necessários e suficientes para todo e qualquer sistema 
inteligente (incluso aqui os artificiais e os naturais, como o ser 
humano). Pylyshyn (1984) descreve que a semântica é uma 

3 Para uma revisão da tipologia de agentes, ver Ferber (2007).
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propriedade epifenomênica4 de SSF, não tendo assim nenhu-
ma eficiência causal sobre o processamento das informações. 
Baseadas em símbolos físicos, as informações somente são 
causais enquanto entidades físicas instanciadas, ocorrendo no 
cognitivismo uma separação entre a semântica (significado) 
de seu suporte físico causalmente eficiente (o símbolo). Como 
herdeiro deste pensamento, Searle (1980) não soube dissolver 
este problema e perdido nesse labirinto conceitual, após criti-
car o epifenomenismo, acabou por concluir que SSF artificiais 
são vazios semanticamente.

Uma visão da semântica aliada ao pensamento 
wittgensteiniano entende o significado como uso 
(Wittgenstein, 1953/2001). Também, para a teoria enativa, 
nem toda ação cognitiva é baseada em símbolos, mas toda 
ação simbólica é, antes de tudo, ação. A primazia da ação 
levou Varela, Thompson e Rosch (1991) a chamar a teoria 
corpórea da cognição de teoria enativa (em ação). Um 
sistema é cognitivo e inteligente para a teoria enativa se ele 
existe como uma ação autopoiética. Um conjunto complexo 
de ações capazes de replicar as estruturas necessárias para a 
manutenção das ações é a condição necessária e suficiente para 
toda cognição, inclusive para a cognição simbólica. 

Para a teoria enativa, o sentido das ações dos 
organismos autopoiéticos encontra-se no nicho. Assim 
os processos informacionais (e não processamento da 
4 O epifenomenalismo entende que propriedades mentais são causadas por eventos físicos, 
todavia não tendo a capacidade de afetar nenhum evento físico. Em organismos complexos, 
a ação é vista como um comportamento causado pela contração de músculos sob controle de 
impulsos neurais, e os impulsos neurais sendo gerados pela estimulação em órgãos sensoriais. 
Para o epifenomenalismo esta linha causal é suficiente para explicar as ações, sendo os 
eventos mentais fenômenos causados como adereços pois não desempenham papel causal 
nesse processo. A teoria enativa critica duramente a visão epifenomenalista da mente ao 
argumentar que a mente está na ação. O que se chama de propriedades mentais somente 
existe ao se realizarem como processos corpóreos, sendo que estes processos possuem um 
campo fenomênico isomórfico (ver CARVALHO, 2018)
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informação) (THOMPSON, 2007/2013), ocorrem em 
sistemas auto-organizados, onde agentes agem sobre um 
meio, modificando-o e sendo modelados por este mesmo 
ambiente. É nesta relação dos sistemas auto-organizados que 
as ações são significativas e informam.

Visando modelar computacionalmente processos se-
mióticos, buscamos gerar um sistema auto-organizado, sem 
o qual não faz sentido falarmos de semântica e também de 
informação. As relações de determinação entre agentes de um 
sistema auto-organizado gera um sistema comunicacional 
muito eficiente, mesmo na solução de problemas difíceis (ver 
KENNEDY & EBERHART, 2001). Todavia, entendemos 
que uma arquitetura de agentes semióticos é necessária para 
avançar de um sistema multiagente reativo para um sistema 
multiagente semiótico (ver GOMES et al., 2015). 

Neste sentido, entendemos que processos semióticos 
são processos comunicacionais, mas nem todo processo comu-
nicacional possui uma estrutura semiótica, como dito ante-
riormente. Ao situá-lo no campo da ciência cognitiva enativa, 
defendemos que informações ocorrem estritamente em pro-
cessos semióticos. Assim entendemos que processos informa-
cionais são processos comunicacionais semióticos. Esta é uma 
tese que difere profundamente da vertente radical do enativis-
mo (HUTTO & MYIN, 2013; 2017), a qual continua defen-
dendo que semiótica é uma teoria representacionista dualista, 
vestígio do pensamento cartesiano. O enativismo semiótico 
(ver HALL, 2006; CARVALHO, 2008; KULL et al., 2009; 
STEWART, 2010; JESUS, 2016), busca assimilar o conceito 
peirceano de semiótica aos conceitos de enação e autopoiese 
de Maturana e Varela. Ao fazer isso, entendem a semiótica 
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como processos, isto é, a semiótica ocorrendo na ação, mais 
especificamente na comunicação (na auto-organização).

A partir da vertente enativa semiótica, hipotetizamos 
que a informação é uma ação significativa que ocorre em 
processos semióticos emergentes, em sistemas complexos, ba-
seados em multiagente. Para que seja uma ação significativa, 
o critério foi de que os agentes devem usar coletivamente os 
mesmos símbolos para fazer referência aos mesmos predadores 
e assim obter vantagens de fuga. Os resultados iniciais que 
tivemos confirmam esta hipótese, revelam que a convergência 
do léxico que surge das interações entre os agentes aumenta 
em muito as chances de sobrevivência de agentes presa. Isto é, 
envolvidos em um processo semiótico coletivo, os agentes de 
fato informam uns aos outros. 

A análise do conceito de informação proposta aqui 
pode ser vista como uma compatibilização do conceito de pro-
cessamento da informação do cognitivismo com o conceito de 
informação como ação significativa na teoria enativa. Enten-
demos que esta compatibilização se faz sob uma perspectiva de 
sistemas complexos da cognição. Para a teoria enativa, a infor-
mação existe na comunicação, isto é, nos processos envolvidos 
na autopoiese de um sistema cognitivo. 

Assim defendemos que a informação como ação sig-
nificativa em processos emergentes semióticos baseados em 
multiagente ocorre a partir da convergência de um léxico 
em processos auto-organizados, isto é, na comunicação. O 
processamento de símbolos por uma estrutura algorítmica é 
necessária (tese cognitivista) em multiagente, mas não é su-
ficiente para caracterizar a informação, pois é necessário que 
esteja envolvida em um processo complexo auto-organizado 
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para que tenha sentido, para que seja uma ação significativa 
(tese enativista). 

Nas seções seguintes, passamos à análise, concepção 
e implementação de sistemas complexos auto-organizados 
baseados em multiagente, apontando como fornecem um 
modo promissor de investigação dos conceitos de informação, 
linguagem, semiótica e semântica. Enfatizamos a importância 
da informação (ação significativa) em sua função adaptativa, 
ao fortalecer o coletivo auto-organizado.

3 SImPS

O propósito desta seção é analisar, conceber e imple-
mentar um léxico que emerge das interações entre agentes 
semióticos de um sistema multiagente auto-organizado. Para 
conduzirmos o experimento, partimos da construção de um 
simulador, originalmente proposto por Loula (2004), em que 
presas e predadores coexistem em um ambiente virtual e in-
teragem entre si através de processos básicos como memória 
associativa, percepção e foco de atenção. Neste trabalho, pro-
pomos avaliar o quanto a comunicação que surge por meio da 
convergência do léxico é efetiva para a sobrevivência das pre-
sas, ou seja, o quão melhor esses agentes conseguem se man-
ter vivos em um ambiente hostil, utilizando a comunicação 
semiótica que constroem através dos usos dos símbolos. A esse 
simulador demos o nome de Simulador de Processos Semió-
ticos (SIMPS).
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Figura 1: Captura de tela do SIMPS (Fonte: o autor).

SIMPS é inspirado no estudo etológico dos macacos 
vervets apresentado por Loula (2004). Tal como no simula-
dor proposto pelo autor, o SIMPS é composto de criaturas, 
divididas entre presas e predadores, e objetos estáticos como 
esconderijos. Os agentes interagem entre si através de sensores 
como audição e visão e os agentes-presa se comunicam através 
da emissão de sons (símbolos) de maior relevância para eles 
para descrever a situação de perigo de um momento específico.

3.1 teCnologIaS de Programação, ConfIguraçõeS de 
amBIente e InterfaCe

SIMPS foi construído na linguagem de programação 
C# sobre o motor de desenvolvimento de jogos Unity5. Com 
o SIMPS o usuário consegue executar, pausar e interromper 
as simulações, além de poder avançá-las frame a frame e con-
figurá-las através do Inspector do Unity. Entre as opções de 

5 O Unity foi escolhido por possuir um ecossistema de desenvolvimento bastante simples e 
poderoso, facilmente customizável e com vasta documentação. Essa ferramenta se integra 
muito bem às tecnologias e linguagens de programação mais utilizadas atualmente e ainda 
torna muito simples o processo de criação da parte visual. 
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configuração disponíveis estão, por exemplo, a duração da si-
mulação, a quantidade de presas e predadores que atuarão no 
cenário, o tamanho do ambiente, a quantidade de testes e os 
modos das simulações, que podem ser com aprendizado, sem 
aprendizado ou alternado. 

No modo de simulação com aprendizado, as presas 
conseguem associar determinado símbolo que recebem a um 
predador de sua área visual, o que não ocorre no modo de 
simulação sem aprendizado. De outra forma, no modo alter-
nado, pressupõe-se que o usuário deseja realizar várias simu-
lações com os mesmos parâmetros, porém não deseja ter que 
iniciá-las toda vez. Assim, as simulações são alternadas entre 
com aprendizado e sem aprendizado.

O ambiente do SIMPS é parcialmente observável, es-
tocástico, sequencial, dinâmico, contínuo e multiagente e va-
ria entre os tamanhos pequeno, médio e grande, a depender 
da escolha do usuário. O usuário vê a simulação por meio de 
uma visão top-down de duas dimensões, em que é possível ob-
servar as interações com uma câmera vista de cima.

Toda a parte gráfica do SIMPS foi construída espe-
cificamente para o projeto. Os agentes são identificados no 
ambiente por marcadores em forma de agulha. Para identificar 
as presas, adotamos, como convenção, a cor branca. De outro 
modo, distinguimos os predadores por meio de três classes de 
cores: azul, amarelo e vermelho. O mesmo critério de divisão 
em classes também é atribuído aos esconderijos, de manei-
ra que presas que se escondem em árvores com marcadores 
vermelhos, por exemplo, estão protegidas dos ataques de pre-
dadores vermelhos. A distribuição desses esconderijos foi fei-
ta de maneira uniforme e alternada para garantir as mesmas 
condições para todas as simulações. Os alarmes também são 
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exibidos na interface como uma área circular que se expan-
de e desaparece gradativamente. Eles também podem assumir 
as cores das classes dos predadores avistados pelas presas. Os 
raios de visão são exibidos na interface em forma de “leque” 
para se aproximarem de como ocorre no mundo real.

(a) (b) (c)

Figura 2: Storyboard do aprendizado das presas: (a) uma presa p1 (marcador bran-
co à esquerda) vê um predador (marcador vermelho acima do centro) e dispara 
um alarme (área circular vermelha em torno de p1) ao ambiente para indicar sua 
aproximação; (b) após verificar o próprio raio de ação, a presa p1 se dirige ao escon-
derijo mais próximo que a protege contra o predador visto. Enquanto isso, outra 
presa p2 (marcador branco à direita) vê o mesmo predador e também dispara um 
alarme (área circular vermelha em torno de p2) ao ambiente; (c) O alarme emitido 
por p1 é escutado por p2 e, nesse momento, p2 associa o sinal recebido ao predador 
que está vendo. (Fonte: o autor).

3.2 organIzação do Projeto

No desenvolvimento do SIMPS, os scripts foram se-
parados em comportamentos, controladores, enumeradores e 
utilitários. Os comportamentos são scripts que definem como 
determinado objeto vai agir no ambiente. No caso das presas, 
por exemplo, os comportamentos atribuídos foram o de ex-
plorador, aprendiz, medroso e mortal, enquanto que os preda-
dores receberam os de explorador e caçador.

Os controladores, por outro lado, são responsáveis por 
gerenciar os gatilhos do Unity. O controlador de visão, por 
exemplo, registra quem está presente no campo de visão e o 
controlador de audição registra informações sobre o último si-
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nal ouvido pelo agente. Também há outro tipo: o controlador 
de contato. Esse último altera o estado e a animação da presa 
quando ela encontra uma árvore ou é capturada por um preda-
dor. Por fim, há também o controlador de fuga, que mantém o 
registro sobre todos os esconderijos vistos pelas presas em uma 
área circular de raio igual ao do campo de visão. Os enumera-
dores são como trechos de código que facilitam a organização e 
o entendimento do projeto por meio de índices definidos pelo 
programador. Os utilitários, por sua vez, são pequenos progra-
mas independentes que executam tarefas concorrentes com a 
simulação. Estes programas são criados, em sua maioria, para 
gravar os estados da simulação durante sua execução.

3.3 ComPortamento doS agenteS

Diferentemente do trabalho de Loula (2004), as presas 
do SIMPS possuem ambos os papéis de emissoras e aprendi-
zes. Elas também exploram o ambiente, fogem, escondem-se e 
morrem, assim como os predadores exploram o ambiente e ca-
çam. As presas que morrem não são eliminadas do simulador, 
porém suas mortes são contabilizadas para efeitos de avaliação 
da adaptação dos agentes. Também propomos um modelo 
mais simples em relação ao apresentado por Loula (2004) no 
que diz respeito aos drivers dos agentes: seus comportamentos 
são guiados apenas por fadiga, fome e medo.

A exploração dos agentes é alternada entre um período 
curto de descanso e outro período de transição de uma posição 
para outra, ambos sendo gerados aleatoriamente em um inter-
valo de tempo parametrizável. As posições seguintes também 
são geradas ao acaso até o limite da área de ação do agente, o 
que também pode ser configurado pelo usuário.
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Outra diferença perceptível em relação ao modelo pro-
posto por Loula (2004) é que não há distinção motora entre os 
predadores. Para este primeiro momento, as simulações foram 
conduzidas de modo que todos os agentes, independentemen-
te de suas classes e papéis, se movam a uma mesma velocidade. 
Acreditamos que essa simplificação torna o modelo um pouco 
mais fácil de ser interpretado, sobretudo quando fizermos a 
análise da adaptatividade dos agentes-presa, que será apresen-
tada na seção de resultados. Justificando através dos eventos 
naturais, podemos pensar que as presas possuem predadores 
com velocidade média semelhante às delas.

No SIMPS, cada presa compartilha do mesmo con-
junto de símbolos, que inicialmente possuem probabilidades 
de uso distintas para indicar a aproximação de diferentes pre-
dadores. Cada presa notifica ao ambiente um evento captura-
do por ela através da emissão do sinal que possui maior valor 
para aquele predador específico que está vendo. Se em algum 
momento dois ou mais símbolos possuem o mesmo valor na 
tabela de associação símbolo-predador, um deles é escolhido 
ao acaso para ser emitido. Em outras palavras, se em algum 
momento a presa utiliza mais de um símbolo para identificar 
um único predador, ela alerta sobre qualquer um deles. Admi-
te-se a posição da presa como posição de origem do alarme no 
instante em que ela o dispara.

Outras presas que estiverem no raio de propagação do 
sinal certamente irão ouvi-lo. O sucesso do aprendizado ocor-
re quando a presa associa o sinal que recebeu a um predador 
que está em sua área visual (aprendizagem por reforço posi-
tivo). Caso mais de um predador esteja no campo de visão 
da presa no momento em que ela receber o sinal, um deles é 
escolhido ao acaso para participar da associação.



Daniel Martínez-Ávila, Edna Alves de Souza &  Maria Eunice Quilici Gonzalez

102

Para efeitos de simplicidade, os predadores possuem 
somente o sensor de visão, de modo que podem perseguir pre-
sas que entrem nessa área de contato. Ao caçarem, eles se uti-
lizam das informações armazenadas pelo controlador de visão 
para definirem os alvos a serem perseguidos. Se uma presa en-
trar em sua área visual, a posição-alvo do trajeto do predador 
é alterada para a posição da presa avistada. Ainda que mais de 
uma presa seja vista, o alvo continuará sendo o primeiro. Se 
uma presa estiver no campo de visão do predador no momen-
to em que ela entra em um esconderijo, o predador deixa de 
vê-la e, consequentemente, para de persegui-la. 

Quando veem algum predador ou reconhecem algum 
sinal emitido, as presas sentem medo. Há pelo menos duas 
ações tomadas por elas quando veem um predador: 1) se hou-
ver algum esconderijo dentro de sua área de ação que a protege 
contra aquele predador, a posição-alvo da presa passa a ser a 
posição do esconderijo mais próximo e 2) se não houver es-
conderijo disponível dentro de sua área de ação, a posição-alvo 
da presa passa a ser alguma posição aleatória contida na área 
de ação, especificamente do quadrante oposto ao da posição 
do predador.

Quando um alarme é percebido por uma presa que 
não está vendo nenhum predador, ela tenta reconhecê-lo 
comparando-o com os sinais entendidos naquele momento. 
Se o sinal não for reconhecido, a presa não age. Do contrário, 
a presa se dirige ao esconderijo mais próximo que a protege 
contra o predador que ela acredita que faz parte do alerta.

Em seu trabalho, Loula (2004) fixa todos os valores 
das funções que utiliza em um intervalo de valores reais entre 
zero (inclusive) e um (inclusive). No modelo proposto por ele, 
dizemos que um símbolo está em uso quando o seu valor é 
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maior que os dos outros símbolos utilizados para identificar 
um mesmo predador. Se o autor utilizasse somente o refor-
ço positivo, haveria complicações no modelo, uma vez que, à 
medida em que a simulação ocorre, dois ou mais símbolos 
podem assumir os valores máximos da função. Isso significa 
que determinada presa utilizaria mais de um símbolo para 
identificar um mesmo predador, tornando a linguagem que 
emergiu pouco efetiva. Para não cair neste problema, Loula 
(2004) emprega um decremento no valor da probabilidade 
do uso de um símbolo ao longo das iterações, um processo de 
extinção6 no caso.  Em outras palavras, à medida que o tempo 
passa e o símbolo não é utilizado, o valor da associação é re-
duzido, permitindo que outros símbolos assumam o posto ao 
atingirem valores mais altos.

Embora tenhamos como perspectiva a utilização da 
extinção na continuidade deste projeto, neste trabalho pro-
cedemos de maneira diferente. Seja  o valor de associação sím-
bolo-predador para certo agente (triângulo peirceano), a função 
que descreve o aprendizado das presas é uma função recursiva 
dada por:

6 Usamos aqui os conceitos de Skinner (1969) para caracterizar processos como extinção 
e também reforços e punições, os quais podem ser definidos como positivos ou negativos. 
A extinção de um comportamento ocorre pela ausência de reforços ao longo do tempo. 
Qualquer estímulo (entrada) que leve ao aumento da probabilidade de ocorrência de 
uma resposta (saída) é um reforço. Sendo a punição qualquer estímulo (entrada) que leve 
à diminuição da probabilidade de ocorrência de uma resposta (saída) de um agente. Um 
estímulo é dito positivo quando é apresentado e ele é negativo quando retirado das relações. 
Um exemplo de reforço negativo pode ser obtido ao se retirar a tarefa de lavar as louças, 
condicionada a tarefas escolares realizadas com apreço.
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Removendo o limite superior do intervalo, pudemos 
nos basear apenas no emprego do reforço positivo, tal como 
pode ser observado acima.

4 reSultadoS daS SImulaçõeS e análISe doS dadoS

4.1 reSultadoS daS SImulaçõeS

Ao todo foram realizadas sessenta simulações, das 
quais trinta eram com aprendizado e o restante sem aprendi-
zado. Cada simulação foi executada com tempo de duração 
fixo de sessenta minutos, com a adição de seis presas, um 
predador do tipo vermelho, um do tipo amarelo e um do 
tipo azul. O conjunto de símbolos, definido com dez ele-
mentos, foi compartilhado entre as presas no processo de 
vocalização do alarme.

Mesmo com a simplificação da ideia proposta por 
Loula (2004), obtivemos o mesmo resultado alcançado por 
ele em relação à construção da linguagem emergente pela au-
to-organização. Inicialmente, dividimos os nossos testes de 
modo igual entre simulações com aprendizado e sem aprendi-
zado. Porém, graças a essa abordagem, pudemos perceber em 
nosso experimento um grupo de simulações com aprendizado 
que apresentou resultado pior do que as sem aprendizado. Elas 
possuem em comum a existência de polissemia, que ocorre 
quando uma ou mais presas utilizam o mesmo símbolo para 
identificar predadores distintos. A essas demos o nome de si-
mulações com convergência parcial. Também colocamos como 
parte deste grupo as simulações em que a convergência não 
ocorreu dentro do limite de tempo estabelecido. Ao grupo 
em que as presas utilizam símbolos distintos para identificar 
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cada um dos predadores, demos o nome de simulações com 
convergência total. E por fim, ao grupo em que a capacidade 
de aprendizado das presas foi desabilitada, demos o nome de 
simulações sem convergência.

Tabela 1 – Número de simulações conduzidas por tipo de 
simulação

Tipo de simulação Frequência Absoluta 
(F.A.)

Frequência Relativa 
(F.R.)

Simulações com con-
vergência parcial 15 25%

Simulações com con-
vergência total 15 25%

Simulações sem con-
vergência 30 50%

Total 60 100%

Fonte: o autor.

Dentre as trinta simulações com aprendizado, apenas 
uma não convergiu dentro do limite de tempo estabelecido, 
tendo sido esta uma convergência parcial.

Visamos analisar a adaptatividade das presas em relação 
à linguagem construída com base nos usos dos símbolos. Para 
isso, uma vez que queremos saber se a convergência melhora 
o desempenho das presas no ambiente, partimos do princípio 
de contar o número de mortes delas ao longo do tempo para 
cada tipo de simulação, conforme é mostrado pela Figura 4 e 
pela Tabela 2 a seguir.
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Tabela 2 - Média de mortes das presas por tipo de simulação 
ao final das simulações

Tipo de simulação Média de mortes
Simulações com convergência parcial 674,87
Simulações com convergência total 607,47
Simulações sem convergência 637,77

Fonte: o autor.

Observamos então que as simulações parciais apre-
sentam um quadro de informações falsas. Dizemos que estas 
não trazem vantagens adaptativas por gerarem um número de 
mortes maior do que o das simulações com convergência lé-
xica desabilitada (com o sistema funcionando estritamente ao 
nível comunicacional).

Figura 4 - Média do total de mortes das presas ao longo do 
tempo por tipo de simulação. Resultados obtidos pelo SIMPS

Fonte: o autor
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Passemos na subseção seguinte à análise dos dados 
produzidos.

4.2 análISe doS dadoS

Como é possível observar na Figura 4, a partir de trin-
ta minutos aproximadamente, momento posterior ao tempo 
médio de convergência total e parcial das presas, o número 
de mortes começa a variar entre os tipos de simulação. Pelo 
desenho do gráfico, somos levados a crer que se aumentarmos 
o tempo das simulações, mais acentuada será essa variação. De 
acordo com os resultados da Tabela 2, o número de mortes das 
simulações com convergência total foi 4,8% menor do que 
nas simulações sem convergência, até o instante de tempo li-
mite determinado. Por outro lado, as simulações com conver-
gência parcial mostraram-se piores do que as simulações sem 
convergência em 5,8%. Isso nos mostra que eventos comple-
tamente aleatórios podem ser melhores do que eventos com 
convergência parcial, uma vez que esse último é determinado 
por erro semântico (polissemia). Além disso, fica evidente que 
o processo de efetiva comunicação semiótica depende da cons-
trução de uma linguagem que é entendida pelos indivíduos, 
sendo necessário que utilizem símbolos distintos para cada um 
dos predadores (discriminação de estímulos).

Entendemos que o número de mortes nas simulações 
com convergência parcial aumenta à medida em que o alarme 
disparado por uma presa p1 para indicar a presença de um 
predador a é entendida por outra presa p2 como um indício 
da presença de um predador b, uma vez que o símbolo uti-
lizado no processo de comunicação é o mesmo para ambos. 
Desse modo, p2 é levado a agir erroneamente em resposta ao 
estímulo interpretado por ele a partir do alerta recebido, o 
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que pode findar em sua própria morte. Caracterizamos esse 
processo como um erro semântico.

Entendemos como informações no modelo em 
questão o fluxo de entrada e saída processada pelos agentes 
semióticos. Este fluxo de ações no sistema multiagente não 
está limitado ao interior dos agentes, mas se encontra em 
suas relações envolvidas na auto-organização do coletivo. 
Com a função semiótica habilitada ou não obtemos, pelas 
interações dos agentes, um sistema auto-organizado, isto é, 
comunicacional. Ao habilitarmos os processos semióticos no 
sistema auto-organizado, ele apresenta usos emergentes dos 
símbolos (convergência léxica). 

Alguns processos informacionais trazem vantagens 
adaptativas, sobretudo aqueles que discriminam totalmente os 
predadores. Nestes, as informações não carregam ambiguida-
de e trazem vantagens de sobrevivência para os agentes presas, 
preservando o coletivo das presas. As informações ambíguas 
são polissemias, no caso, um símbolo faz referência a mais de 
um predador, o que não permite ao agente presa adotar uma 
boa estratégia de fuga em função do tipo de predador, levan-
do-o a morte. Ações significativas podem assim ser falsas e, no 
caso de nossos resultados, eles mostram que informações falsas 
podem mesmo ser mais prejudiciais aos agentes presa do que 
um caso de comunicações sem relações semióticas.

ConCluSão

O tema deste trabalho foi o estudo da informação 
como ação significativa em processos semióticos emergentes 
em sistemas complexos baseados em multiagente. Tratou-
se de uma pesquisa interdisciplinar na área de Ciências 
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Cognitivas, com foco em psicologia cognitiva e vida artificial. 
Com a finalidade de caracterizar o conceito de informação 
como um processo semiótico emergente, concebemos e 
implementamos um léxico emergente baseado em símbolos 
que, ao informar uma situação de perigo, podem fornecer 
vantagens adaptativas a agentes de um sistema multiagente 
auto-organizado. Nossas simulações corroboram os 
resultados da literatura, notadamente os obtidos por Steels 
(1996; 2003), Loula et al. (2003), Loula (2004), Arnellos, 
Spyrou & Darzentas (2003, 2006). A nossa análise foi feita 
segundo o método da análise conceitual. 

Procedemos pela construção de um Simulador de 
Processos Semióticos, o qual chamamos de SIMPS, para 
representar um cenário real, originalmente proposto por 
Loula et al. (2003), em que agentes presas (“macacos vervets”) 
interagem entre si e com o ambiente através de processos 
básicos como memória associativa, percepção e foco de 
atenção, possuindo também drivers de fadiga, fome e medo. 
Cada presa compartilha do mesmo conjunto de símbolos que 
inicialmente possuem probabilidades de uso distintas para cada 
um deles para indicar a aproximação de diferentes predadores. 
Cada presa notifica ao ambiente um evento capturado por ela 
através da emissão do sinal que possui maior probabilidade de 
uso. Os demais agentes-presa podem perceber este sinal através 
de seus sensores visual e auditivo. Para cada sinal recebido 
com sucesso, há um reforço empregado à probabilidade de 
uso daquele símbolo para fazer referência ao predador que 
apareceu na área visual.

Os resultados de nossas simulações mostraram que, 
mesmo com a simplificação do modelo proposto por Loula 
(2004), obtivemos os mesmos resultados de convergência dos 
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símbolos. Estes resultados foram ainda obtidos a partir de um 
número maior de simulações do que os de Loula (2004). Tam-
bém repartimos a população de agentes em três grupos: (1) 
convergência total, (2) convergência parcial e (3) sem con-
vergência. Com estes três grupos, ao invés de usar somente os 
grupos (1) e (3), como nos resultados de Loula (2004), pude-
mos perceber melhor a eficiência adaptativa da convergência 
de léxico ao termos encontrado um número intermediário de 
mortes no grupo (3), com relação aos grupos (1) e (2).

Hipotetizamos que a informação é uma ação significa-
tiva que ocorre em processos semióticos emergentes. Para que 
sejam uma ação significativa, o critério foi o de que os agentes 
deveriam usar coletivamente os mesmos símbolos para fazer re-
ferência aos mesmos predadores. A partir dos resultados, per-
cebemos que, para que a informação fosse adaptativa e forne-
cesse às presas vantagens de fuga, foi necessário no modelo que 
houvesse uma discriminação total dos predadores pelas presas. 
Neste caso, a eficiência protetiva da informação é maior se um 
símbolo não é usado para referenciar mais de um predador.

A análise do conceito de informação proposta aqui tra-
ta de uma compatibilização do conceito de processamento da 
informação do cognitivismo com o conceito de informação 
como ação significativa na teoria enativa. Entendemos que 
esta compatibilização se faz sob uma perspectiva de sistemas 
complexos da cognição, da qual a vertente semiótica em teoria 
enativa se aproxima mais. Para a teoria enativa, a informação 
existe na comunicação, isto é, nos processos envolvidos na au-
topoiese de um sistema cognitivo. Assim, defendemos que a 
informação como ação significativa em processos emergentes 
semióticos baseados em multiagente ocorre a partir da conver-
gência da linguagem em processos auto-organizados, isto é, 
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na comunicação. Todavia, a informação ocorre em processos 
semióticos comunicacionais. Com isso, defendemos que pro-
cessos semióticos são uma condição necessária para processos 
informacionais, também em sistemas autopoiéticos naturais.

Em sistemas artificiais, o processamento em uma es-
trutura simbólica física é necessária (tese cognitivista) para a 
arquitetura multiagente, mas não é suficiente para caracteri-
zar a informação, pois é necessário que esta esteja envolvida 
em um processo auto-organizado complexo para que tenha 
sentido, para que seja uma ação significativa (tese enativista). 
Informação não é simplesmente um dado processado por re-
gras lógico-matemáticas, mas antes de tudo uma ação signi-
ficativa em sistemas auto-organizados semióticos. No mais, 
enfatizamos a importância da concepção e implementação de 
arquiteturas de agentes semióticos a fim de obtermos proces-
sos semióticos emergentes.

Concluímos que a análise, concepção e implementação 
de sistemas complexos auto-organizados baseados em multia-
gente fornecem um modo promissor de investigação dos con-
ceitos de informação, linguagem, semiótica e semântica. Enfati-
zamos a importância da informação em sua função adaptativa, 
ao fortalecer o coletivo auto-organizado. Como perspectivas, 
visamos o aprofundamento teórico para lapidar a ainda inci-
piente teoria enativa semiótica. Também almejamos o aprofun-
damento prático na implementação de gramáticas emergentes e 
ampliação do poder computacional dos modelos.
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tranSdução InformaCIonal: 
ImPaCtoS do Controle SoBre oS dadoS

Ricardo César Gonçalves Sant’ana

[...] a reciprocidade da troca de papéis entre o destinatário 
e o falante confere à relação dialógica um caráter 
igualitário […] o respectivo outro tem de ser levado a 
sério em seu cerne individualizado e ser reconhecido em 
sua alteridade radical (Jürgen Habermas, 2014, p. 60).

O conceito de transdução é muito utilizado em várias 
áreas, como na Biologia e até mesmo nas engenharias, princi-
palmente relacionado às necessárias transformações de sinais 
nos processos de comunicação, mas não com a perspectiva 
apresentada neste texto. Aqui se busca explicitar as camadas 
de abstração oriundas das diversas transformações a que a in-
formação está sujeita quando utilizada nos suportes digitais 
(figura 3) e seus impactos na percepção dos envolvidos a partir 
da opacidade gerada por estas transformações, que vão muito 
além dos tratamentos mais superficiais de seus conteúdos. As-
sim, propõe-se o conceito de transdução informacional como 
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um dos elementos estruturantes para a explicitação das possí-
veis modificações, e até manipulações, a que estes conteúdos 
passam a estar suscetíveis. Este conceito pode contribuir com 
a redução da insciência dos diversos atores envolvidos nos ci-
clos de vida que os dados estão sujeitos.

Para que se possa estabelecer uma percepção clara sobre 
os diversos aspectos relacionados à questão do acesso a dados, 
considerando atores, ferramentas e, ainda, impactos sociais, 
culturais e econômicos, é necessário entender as estruturas so-
bre as quais os processos envolvidos se sustentam. Entre essas 
estruturas, cabe destaque a constituição das camadas de abs-
tração que emergem dos processos de interpretação quando da 
transdução informacional dos conteúdos registrados nos su-
portes digitais, altamente estruturados, até ao conteúdo pró-
prio para resposta aos usuários. Essas camadas, sobre as quais 
os usuários são inscientes (AFFONSO & SANT’ANA, 2018) 
e das quais derivam transformações que, mesmo não se con-
figurando como violação do que se poderia considerar como 
integridade lógica e física dos conteúdos envolvidos, podem 
gerar novas percepções “factuais” da realidade.

A transdução, considerada como transformação de um 
tipo de sinal em outro, envolve tipos distintos de energia que 
propiciam o controle sobre processos ou a realização de medi-
ções, como representação do transcurso do conteúdo entre os 
bits persistidos nos suportes digitais, passando pelas sucessivas 
agregações semânticas, até os formatos resultantes nas inter-
faces líquidas, abertas e altamente aderentes às características 
dos usuários finais amplamente difundidas e ubíquas.
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CIClo de vIda doS dadoS

O processo de transdução envolve, em diferentes mo-
mentos, diferentes aspectos, tais como: competências neces-
sárias, conhecimentos sobre o contexto e sobre o usuário, 
recursos e métodos. A necessidade de identificação da tempes-
tividade das especificidades leva à necessidade de se estabelecer 
o escopo de tais momentos, de forma a concatená-las, mesmo 
que dentro de limitações, como por exemplo a concomitância 
de alguns fatores ou mesmo ações que estariam presentes em 
momentos distintos (SANT’ANA, 2016).

Como base da estruturação destes distintos momentos, 
pode-se considerar fases em que a concatenação de parte 
considerável das especificidades justifica tal categorização. 
Essas fases (Figura 1), consideradas como parte de ciclos 
específicos de cada detentor e de suas necessidades, inicia-
se por um momento em que o objetivo é a obtenção de 
conteúdos, ou o que se pode denominar de fase de coleta. 
Nesta fase, coabitam especificidades que levam da definição 
do escopo das necessidades informacionais, passando pelo 
planejamento de ações, localização de fontes e culminando 
no acesso ao conteúdo desejado. 

Uma vez consolidado o acesso, pode se configurar a 
necessidade de acesso futuro a tal conteúdo, o que leva a ou-
tro momento do processo em que agora competências e re-
cursos mais próximos do tecnológico ganham protagonismo, 
encadeando ações de registro em suporte, o que na Ciência da 
Computação remeteria ao conceito de persistência do conteú-
do e pode ser denominada fase de armazenamento, quando se 
considera o ciclo de vida dos dados.
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Uma vez armazenado o conteúdo, não se tem ainda 
garantia da presença das características que seriam necessárias 
para estes conteúdos sejam acessados no futuro da forma es-
perada. Manifesta-se, assim, o momento em que o objetivo 
está relacionado a fases de coleta de outros ciclos de vida ou 
mesmo do próprio e que, por conseguinte, deve considerar a 
disponibilidade de tais conteúdos. Ainda no contexto do ciclo 
de vida dos dados, pode-se denominar tal fase como sendo a 
de recuperação.

Uma das consequências do acesso a dados é o potencial 
de persistência crescente de certos conteúdos. Grande parte 
dos dados coletados é eliminada já nos momentos iniciais da 
obtenção, seja por filtro previamente definido, seja por seleção 
construída em função dos objetivos do acesso ou mesmo por 
exceder a capacidade de retenção e uso de tais dados, situação 
que tende a ser cada vez mais comum na fase e coleta, em fun-
ção da evolução acelerada das formas de captação. 

Mesmo os conteúdos que, após esta fase inicial, são 
destinados à fase de armazenamento podem, em determinado 
momento, passar por processo de eliminação. Esta fase pode 
ser definida como a fase de descarte e se, no passado recente, 
tinha grande foco em função de limitações tecnológicas, volta 
a ser tema de grande atenção em função das implicações rela-
cionadas à privacidade (BRASIL, 2018).
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Figura 1: Ciclo de Vida dos Dados (SANT’ANA, 2016)

Estas fases que estruturam o processo de acesso a da-
dos, ao longo do tempo, têm ainda outros fatores que reque-
rem atenção, mas que não se restringem apenas a uma das fases 
identificadas em função do tempo. São fatores transversais às 
fases do ciclo de vida dos dados e que podem ser identificados 
como privacidade, integração, qualidade, direitos autorais, 
disseminação e preservação.

Ao se considerar a existência de um vasto número de 
ciclos de vida dos dados, aos quais uma determinada instân-
cia encontra-se submetida, pode-se conceber a possibilidade 
de estabelecimento de conceitos como densidade e gradiente, 
próprios da concepção de campo (SANT’ANA, 2019), o que 
leva à possibilidade de se considerar também a densidade re-
lativa ao volume de conteúdos que de um lado são obtidos e 
por outro são fornecidos pela instância em análise. Emergem, 
assim, duas dimensões de interação, compostas ambas pela in-
teração da instância com ciclos de vida dos dados, tendo de 
um lado o conjunto de processos de coleta aos quais ela está 
submetida (output) e de outro lado o conjunto de processos 
de recuperação ao qual ela tem acesso (input). Em conjunto, 
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estas duas dimensões comporão um campo informacional da 
instância em análise (Figura 2).

Figura 2: CVDs sobre o elemento alvo compondo Campo Informacional

A diferença entre a densidade do que acessamos e do 
que é acessado, por exemplo, a nosso respeito, deixa clara a 
crescente assimetria existente entre os usuários (e a sociedade 
em geral) e os detentores dos dados; o que remete à necessida-
de de explicitação dos processos e dos atores envolvidos

Assim, a reflexão aqui proposta se ampara em duas di-
mensões de análise. A primeira, resultante de transformações 
oriundas do processo de produção sígnica, necessárias e intrín-
secas ao uso de suportes tecnológicos digitais e que se susten-
tam em distintos formatos e energias, para o registro e persis-
tência de conteúdos. A segunda remete à questão dos atores 
envolvidos no ciclo de vida dos dados, com especial destaque 
à desconformidade de agendas entre detentores e usuários.



Informação, Conhecimento, Ação Autônoma e Big Data

123

Em relação ao processo de produção sígnica das ins-
tâncias mediadoras, que envolve camadas de código necessá-
rias à transformação de conteúdos, resumindo, ocultando e 
minimizando a complexidade do real, cabe a explicitação da 
simplificação resultante desse processo abstrativo. Conforme 
ressalta Eco:

Escolho então situações descontínuas, discretas, 
recortadas no continuum dos fatos possíveis, e as erijo 
em traços pertinentes aos fins da comunicação que me 
interessa (ECO, 2001, p. 27).

Elementos emergentes são selecionados de um campo  
produzido pelas interfaces entre elementos maquínicos e entre 
estes e ambientes ou usuários, exigindo, assim, como resultado 
destes procedimentos abstrativos e, por consequência, simpli-
ficação obrigatória, pela própria natureza contínua e analógica 
dos conteúdos em uma transdução para conteúdos discretos e 
digitais. Cabe aqui o seguinte questionamento:

Como pode o real construir-se sob a forma de signos? 
Em que condições alguns signos que se tornam 
matemáticos acessam o real e o representam? Que 
estatuto conceder àqueles que não lhe têm acesso 
a não ser por esse conjunto de características? 
(SERRES, 2003, p. 70).

Esse processo de abstração, tanto nas codificações como 
nas decodificações, exige a participação do agente maquínico 
como executor das operações, o que por sua vez constitui a 
obrigatoriedade de sequências finitas  e muito bem definidas 
de passos, algoritmos, para que estas operações possam ser rea-
lizadas, o que remete à segunda dimensão de análise em que 
se deve considerar o papel dos detentores dos dados. A elabo-
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ração de algoritmos facilitadores desse processo requer não só 
competências técnicas específicas, como, ainda, conhecimento 
sobre os significados envolvidos com os conteúdos tratados e 
objetivos desejados, criando uma camada de opacidade sobre 
as operações modeladas, implementadas e realizadas por parte 
dos detentores e intermediários ao construir e reconstruir as 
tessituras das denotações e das conotações. 

Assim, apesar da aparente participação democrática dos 
diversos atores, são os detentores de dados, compondo o que 
poderia ser considerado como oligopólios, que controlam e 
direcionam a coleta, armazenamento e recuperação dos dados 
(SUN et al, 2015), sendo que tal opacidade resulta em profunda 
insciência dos usuários em relação à transdução dos conteúdos. 

Figura 3: Transdução de conteúdos da coleta à recuperação  

Os conteúdos, para que sejam passíveis de interpre-
tação, e, portanto, possam ser considerados como dados, re-
querem elementos complementares que garantam a semântica 
mínima e que podemos inferir como a estrutura composta por 
entidade, atributo e valor <e,a,v> (SANTOS & SANT’ANA, 
2015), tríade esta que vai além de elementos dêiticos e em-
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breadores  que sustentam a integração de cada valor em sua 
respectiva estrutura.

As diversas interfaces envolvidas nesse processo trans-
formativo, ao mesmo tempo em que viabilizam os seus usos e 
interpretação, necessariamente erguem barreiras à percepção 
dos usuários sobre as transduções exigidas para que os conteú-
dos possam ser tratados pelos dispositivos digitais, que, por 
sua essência, dependem totalmente dos algoritmos disponibi-
lizados pelos detentores.

Quando se analisa as fases de recuperação às quais uma 
determinada instância tem acesso, observa-se as que são  mais 
perceptíveis e tendem a ser consideradas como retorno das 
concessões obtidas pelos detentores de dados. Vários fatores 
podem desviar uma percepção mais clara sobre elas, tais como 
a ideia preconcebida de que o que se está acessando em um 
determinado ambiente, como uma rede social, por exemplo, 
é livre de organização intencional por parte dos interesses da-
queles que as mantém. Aliás, esta falsa sensação de liberdade 
pode até agravar a assimetria informacional, por não suscitar 
no usuário a motivação por precaução ao interpretar os con-
teúdos a que tem acesso nestes ambientes. 

Já com relação às fases de coleta, a insciência dos usuá-
rios acentua-se, chegando mesmo ao extremo de não lhe ser 
possível, muitas das vezes, nem mesmo ter ciência de que o pro-
cesso está ocorrendo. Quando se trata de formas mais diretas de 
obtenção de dados, tais como formulários ou mesmo por meio 
de registro de interações com mídias sociais por exemplo, os 
usuários são convencidos de que os dados coletados terão como 
finalidade sua comodidade e podem até ser alvo de legislações, 
como as que preveem garantias em relação aos dados pessoais 
(BRASIL, 2018). No entanto, muitas das coletas, que são rea-
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lizadas por meio de dispositivos que podem atuar sem a par-
ticipação ativa do usuário, podem coletar dados, inicialmente 
considerados como não identificadores, e que, portanto, ficam 
livres de controle ou de desconfianças mais diretas. No entanto, 
quando esses dados são integrados com outros dados, para sub-
sequente tratamento, eles podem gerar o que se denomina de 
efeito mosaico e levar à identificação e violação de privacidade, 
que não poderiam ser previstas sem o acesso às camadas mais 
internas do ciclo de vida dos dados.

Um bom exemplo deste tipo de resultado pode ser ob-
servado em pesquisas como a realizada por Keith Chen e Ryne 
Rohla e publicada na Science em junho de 2018 (CHEN & 
ROHLA, 2018) e que, utilizando informações obtidas sobre 
a localização de celulares e consideradas como não identifi-
cadoras, ou seja, que não traziam elementos de identificação 
dos donos dos dispositivos, permitiram que se chegassem a 
conclusões como quantificar o impacto do partidarismo e da 
propaganda política nos jantares de Ação de Graças em 2016, 
de mais de 10 milhões de americanos, e ainda: que os demo-
cratas encurtaram suas visitas aos lares republicanos entre 20 e 
40 minutos; que os republicanos reduziram seu tempo com os 
anfitriões democratas de 50 a 70 minutos; famílias incompa-
tíveis de áreas com alta exposição política a anúncios gastaram 
menos tempo juntas. Informações sensíveis, obtidas a partir 
de processos aos quais os usuários estavam totalmente inscien-
tes não só sobre quais os dados coletados, como também sobre 
a existência do próprio processo de coleta. Outras compen-
sações podem ser utilizadas na obtenção das concessões para 
acesso aos dados, tais como: segurança (exemplo: câmeras em 
ambientes públicos utilizadas como instrumental dos agentes 
de segurança) e visibilidade (exemplo: maior volume de acesso 
em redes sociais) entre outras.
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reflexõeS

Deter o controle sobre os processos do ciclo de vida 
dos dados remete ao domínio sobre os algoritmos envolvidos 
nas diversas fases do acesso a dados. A simples possibilidade 
de imbricamento dos interesses desses detentores com os pres-
supostos objetivos relacionados ao campo informacional deve 
ser motivo de reflexões e busca por redução das assimetrias 
entre os detentores e usuários.

A insciência do usuário tende a ser compensada e ame-
nizada por processo constante de construção de senso comum, 
que tem por objetivo convencer as pessoas sobre uma pressu-
posta eficiência intrínseca, objetiva, de agentes maquínicos, o 
que agrava ainda mais a situação. 
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metadadoS de PreServação dIgItal na 
era de Big Data

Jean Fernandes Brito
Daniel Martínez-Ávila

Com o avanço das tecnologias, os suportes de infor-
mação e dispositivos tornam-se obsoletos cada vez mais ra-
pidamente. Além dos suportes, na era dos grandes volumes 
de dados, a informação contida neles também apresenta as 
características dos Big Data, consideradas os cinco V’s: volu-
me, velocidade, veracidade, variedade e valor. Nesse sentido, 
as descrições adequadas dos objetos digitais que transmitem os 
Big Data necessitam de uma representação efetiva para garan-
tir a preservação das informações e registros descritivos. 

Nesse contexto, além de se tornarem os suportes obso-
letos, há um grande volume de dados disponível, que corre o 
risco de desaparecer ou se distorcer, havendo a necessidade de 
criar e pensar meios de descrever e preservar os objetos físicos 
e ainda preservar os metadados de objetos digitais que corres-
pondem aos Big Data. 

Os Big Data representam quantidades maciças de 
diversos tipos de informação, que são constantemente 
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coletadas, processadas, misturadas e analisadas estatisticamente 
na esperança de encontrar correlações que revelem significado 
(MARTÍNEZ ÁVILA et al., 2018).

Nesse sentido, essas quantidades massivas de dados e 
informações necessitam ser representadas para garantir a pre-
servação digital e proporcionar contexto a teorias e hipóteses 
científicas (pragmática). Os metadados de preservação digital 
têm como propósito gerenciar e administrar a representação e 
a descrição dos objetos digitais, disponibilizar as informações 
suficientes para tomada de decisões dos gestores, e manter o 
acesso ao conteúdo dos objetos em um ambiente tecnológico 
em longo prazo. 

Nesse contexto, esses metadados devem ser criados de 
maneira adequada para que futuramente “[...] os dados possam 
ser copiados, ‘re-criados’ e atualizados como migrações perió-
dicas necessárias em novos formatos para seu uso em novas 
gerações de hardware e software” (MÁRDERO ARELLANO, 
2004, p. 21). 

Desse modo, os profissionais da informação que lidam 
com os metadados de preservação digital devem sempre atua-
lizar o acervo digital e acompanhar as mudanças tecnológicas e 
informacionais, para, assim, disponibilizar informações atuais 
do cotidiano para os usuários.

Castro (2012) comenta que a integração semântica dos 
metadados seria “o processo de utilização de uma representa-
ção conceitual dos dados e seus relacionamentos, com o obje-
tivo de eliminar as possíveis heterogeneidades de compreensão 
e interpretação”. 
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Diante do exposto, a presente pesquisa tem por ob-
jetivo apresentar uma reflexão teórica sobre os metadados de 
preservação digital à luz do contexto de Big Data. 

A pesquisa está ancorada em uma abordagem teórica, 
descritiva e qualitativa. Segundo Bartunek e Seo (2002), a abor-
dagem qualitativa é útil e necessária para identificar e explorar os 
significados dos fenômenos estudados, possibilitando o desenvolvi-
mento de novas compreensões e reflexões – no caso desse estudo, os 
metadados de preservação digital no contexto dos Big Data.

O trabalho está estruturado da seguinte forma para 
melhor entendimento: introdução, em que são apresentadas 
as considerações iniciais e os objetivos; seções: (1) os metada-
dos e a preservação digital, seus conceitos e funções; (2) os me-
tadados de preservação digital e Big Data: algumas reflexões; e 
considerações finais.

1 metadadoS de PreServação dIgItal 

Os Metadados têm a função de descrever, identificar, 
e recuperar os objetos informacionais de acordo com seu con-
teúdo, contexto, estrutura ou apresentação, para que no futuro 
o usuário encontre a informação que deseja (ALVES, 2010).

Eles possuem a função de padronização e interoperabi-
lidade dos sistemas de informação, como por exemplo, biblio-
tecas, mapas, redes sociais e qualquer outro meio, para que elas 
possam trocar e compartilhar informações. Se os metadados 
possuem essas funções, pode-se afirmar que estão relacionados 
à catalogação de recursos informacionais no meio digital, que 
descreve e representa os documentos.
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Os metadados podem ser classificados em várias cate-
gorias, entretanto os mais frequentes são: os descritivos, estru-
turais e administrativos.

Metadados descritivos: é a face mais conhecida dos 
metadados, são eles que descrevem um recurso com 
o propósito de descoberta e identificação; podem 
incluir elementos tais como título, autor, resumo, 
palavras-chave e identificador persistente.

Metadados estruturais: são informações que 
documentam como os recursos complexos, compostos 
por vários elementos, devem ser recompostos e 
ordenados. Por exemplo, como as páginas de um 
livro, digitalizadas separadamente, são vinculadas 
entre si e ordenadas para formar um capítulo.

Metadados administrativos: fornecem informações 
que apoiam os processos de gestão do ciclo de vida 
dos recursos informacionais. Incluem, por exemplo, 
informações sobre como e quando o recurso foi 
criado e a razão da sua criação. Nessa categoria, estão 
metadados técnicos que explicitam as especificidades 
e dependências técnicas do recurso; inclui também os 
metadados voltados para apoio à gestão dos direitos 
relacionados ao recurso (SAYÃO, 2010, p. 5, grifo 
do autor).

Para Campos (2007, p. 30), “[...] os metadados tor-
nam-se especialmente úteis em facilitar a navegação e o plane-
jamento das consultas” de acordo com cada perfil diferente de 
usuário, para que, quando este for realizar a busca, encontre o 
que realmente deseja obter.

Os metadados são utilizados, por exemplo, em biblio-
tecas e arquivos, sendo que, nesses ambientes, possuem fun-
ções que vão além da identificação e descrição dos documen-
tos, referindo-se também a várias seções.
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Metadados referentes à administração, acesso, 
preservação e uso das coleções são constantemente 
empregados em repositórios. Isso é particularmente 
notável em bibliotecas e arquivos digitais. Nesses 
ambientes, os metadados não apenas descrevem e 
identificam um objeto informacional, mas explicitam 
as condições corretas ou ideais de seu gerenciamento, 
as relações do objeto com outros na coleção, sua 
função, utilização, comportamento, contexto de 
criação e condições de preservação (CAMPOS, 
2007, p. 34-35).

Para não correr o risco de perder os materiais digitais 
deve-se utilizar software, hardware, e métodos de preservação 
com qualidade e que armazenem as informações e os dados de 
maneira adequada para permanecer em longo prazo, utilizan-
do-se padrões de metadados. 

A seguir, no Quadro 1, serão apresentados os princi-
pais padrões de metadados de preservação digital que foram 
apresentados na revisão de literatura por Formenton (2015), 
bem com a sua especificação e apresentação.

Quadro 1- Padrões de Metadados de Preservação Digital

Padrão de Metadados Apresentação 

ANSI/NISO Z39.87,
Data Dictionary –

Technical Metadata for Digital 
Still Images32

Padrão de metadados técnicos para 
desenvolver, intercambiar e interpretar 
arquivos de imagem fixa digital, facilitar a 
interoperabilidade entre sistemas, serviços 
e software, assim como apoiar a gestão a 
longo prazo e contínuo acesso a coleções 
de imagens digitais (BARBEDO et al. 
2007; NATIONAL INFORMATION 
STANDARDS ORGANIZATION 2011)

Dublin Core - DC Padrão para catalogação e suporte a 
descoberta de recursos eletrônicos na Web 
(CAMPOS; SARAMAGO, 2007, 2012; 
SAYÃO, 2010)
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Encoded Archival Description 
(EAD)

Padrão para codificação de instrumentos 
arquivísticos de acesso, tais como inventário, 
índices, dentro outros (ANDRADE, 2007; 
BARBEDO et al; CHAN ZENG, 2006)

Learning Object Metadata 
(LOM)

Padrão que define um conjunto mínimo 
de atributos para gerir, localizar e avaliar 
recursos ou objetos de aprendizagem 
(CHAN; ZENG, 2006, NATIONAL 
INFORMATION STANDARDS 
ORGANIZATION, 2004)

Machine Readable Cataloging 
(MARC)

Padrão para a representação e a comunicação 
de registros ou informações bibliográficas 
entre bibliotecas, através da utilização de 
computadores (CHAN, ZENG, 2006; 
GRACIO, 2012; THOMAZ, 2004)

Metadata Encoding and Trans-
mission Standard (METS)

Padrão para codificar metadados descritivos, 
administrativos e estruturais sobre objetos 
digitais num repositório (ALMEIDA; 
CENDÓN; SOUZA 2012, BARBEDO et 
al. 2007)

Metadata Object Description  
Schema (MODS)

Padrão de metadados descritivos derivado 
do esquema bibliográfico MARC 21, 
cujo enfoque são os recursos eletrônicos 
e os serviços de biblioteca. (NATIONAL 
INFORMATION STANDARDS 
ORGANIZATION, 2004)

ISO/IEC Moving Picture 
Experts Group (MPEG) Mul-

timedia

Padrões para a descrição e a representação 
de recursos ou objetos audiovisuais 
e multimídiaticos digitais tais como 
MPEG-7 e MPEG-21 (NATIONAL 
INFORMATION STANDARDS 
ORGANIZATION, 2004; SAYÃO, 2010)

PREservation Metadata 
Implementation Strategies 

(PREMIS)

Padrão que define um conjunto de 
elementos básicos para codificar, armazenar, 
gerir e intercambiar metadados de 
preservação no contexto de um sistema 
de repositório para a preservação digital 
(ARELLANO, 2008; CAMPOS; 
SARAMAGO, 2007, SAYÃO, 2010) 

Record Export for Art and Cul-
tural Heritage (REACH)

Padrão para a descrição de objetos no 
âmbito de coleções de museus (GRACIO, 
2012) 

Fonte: (FORMENTON, 2015, p. 62)
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Para entender o processo de preservação digital é ne-
cessário compreender primeiro o que é um objeto digital, sen-
do assim, “Um objeto digital é aquele que foi criado em com-
putador, podendo ser original ou uma versão depois de haver 
sido convertido (ou digitalizado).” (MÁRDERO ARELLA-
NO, 2004, p. 16). Para Hedstrom (1998, p. 190, tradução 
nossa), a preservação digital é “[...] o planejamento, alocação 
de recursos e aplicação de métodos e tecnologias para asse-
gurar que a informação digital de valor contínuo permaneça 
acessível e utilizável”.

A preservação digital busca armazenar as informações 
e os dados de uma instituição para que permaneça sempre em 
acesso e uso contínuo, preserva também a memória e a cultura 
de uma determinada comunidade. “A preservação digital com-
preende os mecanismos que permitem o armazenamento em 
repositórios de dados digitais que garantiriam a perenidade dos 
seus conteúdos” (MÁRDERO ARELLANO, 2004, p. 17).

2 oS metadadoS de PreServação dIgItal na era doS 
Big Data: algumaS reflexõeS 

De modo a elucidar as reflexões dos metadados de pre-
servação digital à luz dos Big Data, apresenta-se uma concei-
tuação desse termo: 

O Big Data é um termo derivado dos avanços recentes 
relativos à massificação da utilização de recursos 
tecnológicos e da farta produção de dados. Em suma, 
é um conceito que caracteriza volumosos conjuntos 
de dados heterogêneos, os quais não são passíveis de 
processamento por soluções computacionais tradicionais 
considerando dinamismo e sua complexidade 
(RAUTENBERG; CARMO, 2019, p 57).
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Rautenberg e Carmo (2019), ao apresentarem e discu-
tirem esse termo, dialogam com aportes teóricos da Ciência 
da Informação, no que diz respeito à otimização do acesso e 
à forma como os metadados se comportam nesse processo de 
representação da informação.

Os autores supracitados apresentam, ainda, alguns 
questionamentos sobre a aplicação dos dados e metadados, 
ancorando sua reflexão à luz dos metadados de preservação 
digital. São questionamentos dos autores: Como armazenar 
os dados e metadados em ecossistemas de Big Data? Como 
organizar e catalogar dados e metadados nesses ecossistemas? 
Ao colocar esses questionamentos diante do grande volume de 
dados e ancorá-los à luz dos metadados de preservação digital 
e de seu processo de armazenamento, deve-se pensar numa 
política dos padrões de metadados de preservação digital que 
discuta esse grande volume de dados. 

Grácio (2012, p. 75) caracteriza os aspectos da preser-
vação digital em três grupos: organizacional, legal e técnico 
que se subdividem:

O Organizacional em: missão, visão, objetivos insti-
tucionais; equipe multidisciplinar; responsabilidades; recursos 
financeiros e atos administrativos. 

O Legal em: legislação vigente e direitos autorais; 

O Técnico em: modelos, padrões, iniciativas; infraes-
trutura tecnológica; repositórios institucionais; seleção, des-
carte; estratégias de preservação; autenticidade; metadados e 
suporte digital. 

A figura a seguir exemplifica melhor a relação entre 
esses grupos.
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Figura 1: Aspectos da Preservação digital

Fonte: Grácio (2012, p. 76).

A prática de preservação digital é necessária em todas 
as unidades de informação para que os usuários tenham aces-
so on-line e para que a informação esteja sempre preservada e 
ativa, pois os documentos ou conteúdos que estão no suporte 
físico (as informações impressas, livros, periódicos, teses, dis-
sertações, entre outros) com o passar do tempo podem se de-
sintegrar ou perder, nunca mais sendo recuperadas, lembran-
do que, o usuário não pode ter acesso ao documento impresso 
a todo o momento e nem poderá pesquisar em qualquer lugar 
que esteja (ARAKAKI et al., 2018).

ConSIderaçõeS fInaIS 

Nas discussões sobre Big Data no contexto documen-
tal, apresentamos um novo V que caracteriza os Big Data e a 
informação em ambientes digitais: a volatilidade. Neste senti-
do, consideramos os metadados de preservação digital como 
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uma ferramenta que facilitaria a preservação e melhor contex-
tualização dos dados. 

Os metadados de preservação digital assumem um pa-
pel primordial nas descrições e representações dos dados e da 
informação possibilitando a interoperabilidade entre sistemas. 
As políticas de preservação digital no contexto dos Big Data 
possuem grande importância global, pois têm o papel de ga-
rantir o armazenamento e a descrição não ambígua de infor-
mações, permitindo também uma melhor significação contex-
tual dos Big Data em relação ao conhecimento acumulado.
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Os avanços nas Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC) de meados dos anos 1990 têm condicionado uma 
complexa transformação na cultura ocidental, impactando 
significativamente o comportamento dos sujeitos nas formas 
de buscar, adquirir e produzir conhecimento (JORENTE, 
2017). Na era dos Big Data – caracterizada pelo grande volu-
me de dados variados, produzidos em alta velocidade, com ex-
pressiva variabilidade e passíveis de atribuição de valor aos da-
dos no ambiente Web – a acumulação e produção exponencial 
de conhecimento social a partir dos sistemas computacionais 
complexos evidencia a urgência em se desenvolver e disponi-
bilizar representações das informações estruturadas. Assim, o 
pleno acesso nos ambientes Web é facilitado, de modo a apri-
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morar o compartilhamento da informação. Nesse contexto, a 
descrição de acervos musealizados é essencial no processo de 
tratamento e gerenciamento documental.

O conceito de Big Data pode ser compreendido como 
conjuntos de dados tão complexos e de volume tão extensos 
que aplicações tradicionais de processamento de dados são 
inadequadas para o seu tratamento. Suas características o dis-
tinguem de esforços clássicos de coleta de dados, principal-
mente quanto a tudo que é possibilitado pelo Big Data. Os 
dados, nesse contexto, advêm da reunião de múltiplas fontes, 
que já reuniram outros conjuntos de dados para diferentes 
propósitos (BATES et al., 2018).

A natureza dos dados no contexto do Big Data é carac-
terizada pelos desafios de volume, veracidade, variedade, velo-
cidade e valor – os 5 Vs. Nesse contexto, alguns dos maiores 
desafios encontram-se na ausência de estruturação dos dados – 
a atribuição de metadados de descrição que possibilitam o seu 
processamento por sistemas automatizados (JAMES, 2014).

No escopo da Ciência da Informação (CI), discu-
tem-se estratégias e métodos para o armazenamento, a pre-
servação, os processos de digitalização de acervos e as novas 
formas de organizar e disponibilizar informação em sistemas 
digitais: as questões que giram em torno da preservação e 
do acesso são desafios constantes para a CI. A Museologia 
encontra, então, novas perspectivas no contexto da sua con-
formação, bem como a possibilidade de adoção dos espaços 
híbridos para divulgação e compartilhamento dos acervos 
musealizados. É premente reinventar a comunicação museo-
lógica, sobretudo a partir da adesão às inúmeras possibilida-
des de inovação advindas dos avanços das TIC. Na era dos 
dispositivos tecnológicos, é essencial discutir questões emer-
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gentes, tais como as demandas na laboração de novos proce-
dimentos específicos para tratamentos, curadoria, preserva-
ção e descrição acervos nos ambientes digitais, para pensar os 
rumos da Museologia contemporânea.

O ciberespaço modifica a forma como os museus li-
dam com seus acervos – o acesso à informação, à obra de arte 
e ao objeto musealizado transcende o espaço físico do museu 
(BEIGUELMAN, 2017). A atuação tradicional dos museus, 
centrada na territorialidade e nos acervos físicos, não é mais 
suficiente para alcançar com total eficiência o seu público-alvo 
que, embora muito heterogêneo, encontra-se cada vez mais 
inserido num contexto comum, isto é, nos ambientes digitais 
online. Neste sentido, considerando que a relação entre o mu-
seu, o acervo e o público sofre interferências significativas da 
cultura digital, é necessário adotar estratégias e metodologias 
que viabilizem a representação dos conteúdos informacionais 
das dos museus também nos ambientes digitais. A disponibi-
lização da imagem, seguida da descrição textual dos objetos, é 
uma eficiente estratégia de hibridização nos ambientes digitais 
de museus na busca pela aproximação do público através dos 
ambientes digitais.

A descrição de objetos museais e a sua disponibiliza-
ção no ambiente digital possibilita a representação das infor-
mações e facilita o acesso. Porém, esta é uma atividade que 
demanda a adoção de uma série de procedimentos, normas, 
estruturas, padrões e metadados adequados, e de um software 
específico para realização do tratamento descritivo do objeto. 
A adoção adequada destes elementos influencia no sucesso da 
representação da informação, na sua recuperação, interope-
rabilidade e importação de dados entre sistemas. Agrega-se, 



Daniel Martínez-Ávila, Edna Alves de Souza &  Maria Eunice Quilici Gonzalez

146

assim, valor à informação digital, o que a torna mais adequada 
ao contexto do Big Data.

Trataremos, neste estudo, das possibilidades da uti-
lização do software de descrição arquivística AtoM na repre-
sentação da informação museológica por meio da descrição. 
Acreditamos que o AtoM possa ser aplicado nesse processo de 
tratamento descritivo, visto que se trata de um sistema open 
source que possibilita convergências de normas, interoperabili-
dade, descrições multiníveis, multilíngues e que possui design 
simples, eficiente e eficaz para a representação da informação. 
Considerando a heterogeneidade dos acervos de museu e a sua 
semelhança com os acervos arquivísticos, acreditamos que os 
campos descritivos do AtoM atendam à necessidade de repre-
sentação da informação dos museus.

1 muSeuS na era dIgItal

Os museus, tradicionalmente, são os “guardiões de 
nossa herança cultural” (DEKKER, 2014, p. 66). Enquanto 
instituições culturais, os museus são promissores espaços de 
informação, cultura e lazer, atuantes no processo educacional, 
formador de conhecimento sociocultural e no exercício de di-
reitos do cidadão (ROCHA, 2017).

Segundo definição do Conselho Internacional de Mu-
seu (ICOM):

O museu é uma instituição permanente sem 
fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, 
conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio 
material e imaterial da humanidade e do seu meio 
envolvente com fins de educação, estudo e deleite 
(ICOM, 2015, [online]).
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As instituições museológicas – por meio de narrativas 
expositivas, atividades e ações culturais voltadas aos sujeitos 
que com elas interagem – desempenham uma função me-
diadora entre a informação histórica e cultural e a sociedade 
(LOUREIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2007). A ideia tradicio-
nal de museu modificou-se com o passar do tempo, bem como 
suas práticas museológicas, seus discursos e seus públicos. Os 
museus tornaram-se espaços informacionais progressivamente 
híbridos, o que possibilita que as informações museológicas 
sejam produzidas e compartilhadas tanto no ambiente físico, 
quanto em ambiente dígito/virtual. Assim, a articulação e a 
coexistência entre o conteúdo informacional físico e o digital 
no âmbito do museu reinventam as formas de comunicação 
cultural (CASTELLS, 2011). 

O acesso aos conteúdos informacionais dos acervos 
dos museus na contemporaneidade vai além dos muros das 
instituições. Há pouco menos de 50 anos, por exemplo, so-
mente havia duas formas possíveis de se ter contato com uma 
obra de museu: ou a pessoa se deslocava até o museu físico, ou 
visualizava a representação da obra por meio das fotografias 
em livros, revistas, e manuais (CARMO; FOFONCA, 2012).

Além das fronteiras geográficas, havia também o con-
texto das fronteiras socioeconômicas e culturais que restringia o 
acesso a uma parcela da população. A interação com as obras era 
dificultada. No entanto, com a popularização da Internet, e nela 
a Web em seu estágio de Web 2.0, modificou-se essa realidade: 
não é mais impreterível o deslocamento até o Museu do Louvre 
em Paris para contemplar um simulacro da obra “Mona Lisa”, 
de Leonardo da Vinci. Basta o acesso a um dispositivo móvel 
conectado à Internet para acessar o ambiente digital do museu 
e, a partir de poucos cliques, a representação da obra.
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Certamente, a experiência sensorial e cognitiva na 
contemplação de uma obra no museu in loco é bem distinta 
da contemplação de uma obra no ambiente digital. Suprir as 
necessidades informacionais do internauta por intermédio de 
uma interface de interação com eficiência é um grande desafio 
contemporâneo da área. Salienta-se que não se trata de um 
anseio de substituir a visitação do museu físico pela visitação 
virtual, mas sim de uma estratégia de aproximação do público 
com o patrimônio, por meio do acesso remoto aos ambientes, 
já que a maioria dos indivíduos dispõe de aparatos portáteis de 
conexão a eles, e encontra-se inserida na cultura digital.

Ademais, para além das polêmicas no tocante à expe-
riência subjetiva do indivíduo em contato com o objeto mu-
sealizado, independentemente da ambiência, é importante 
analisarmos o impacto das experiências dos museus virtuais 
na sociedade; principalmente se considerarmos que em paí-
ses como o Brasil ainda há “restrição do acesso a instituições 
culturais a uma parcela da sociedade, coexistindo uma bar-
reira entre a sociedade e o patrimônio” (ROCHA, 2017, p. 
2). Nota-se no acesso online uma possibilidade de visitação e 
conhecimento de acervos de museus locais e globais, especial-
mente àquelas pessoas que não frequentam os museus, seja 
pela barreira histórico-social, pela falta de adequação de dias 
e horários acessíveis à população que trabalha, pelos valores 
dos ingressos, por questões de acessibilidade, ou pela falta de 
divulgação, dentre outros.

Assim, a ampla utilização dos recursos tecnológicos de-
sencadeia um processo de desmaterialização e desterritorializa-
ção dos acervos, estabelecendo novas relações entre o público 
e o museu (LUPO, 2016).  “[...] As grandes redes de infor-
mação e comunicação, com seus fluxos invisíveis, imateriais, 
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as quais formam territórios abstratos que escapam às antigas 
territorialidades” (MATTELART, 1999, p. 166). 

No intuito de propiciar uma experiência satisfatória e 
privilegiada do internauta no acesso às representações imagé-
ticas (estáticas ou dinâmicas) dos acervos de museu no am-
biente digital, é importante que, além da disponibilização das 
imagens dos objetos, sejam disponibilizadas também para o 
acesso, tanto do internauta quanto de sistemas, descrições ri-
cas em detalhes de cada item do acervo, complementando o 
compartilhamento da mensagem pretendida com a sua repre-
sentação. Para isso, é desejável que estas informações sejam 
disponibilizadas de forma estruturada.

Embora a área da museologia tenha desenvolvido re-
centemente softwares para a catalogação de acervos, tais como 
o Collective Acess (internacional), o Donato/SIMBA e a Tai-
nacan (nacionais) – softwares livres para descrição de objetos 
museais –, não há, entre eles, as características encontradas 
no AtoM, um software criado com o suporte do International 
Council on Archives (ICA), a partir de normas e padrões para 
representação informacional, caracterizado por ser gratuito, li-
vre, open source, com acesso via Web, multilíngue, multi-repo-
sitório, customizável, beta perpétuo, interoperável, com im-
portação e exportação em Dublin Core, EAD, SKOS, EAC. 
Assim, acredita-se que este sistema proporcione uma descrição 
mais completa, além de facilitar a interoperabilidade com ou-
tros sistemas. 

A utilização do AtoM nos museus proporciona a con-
vergência da representação informacional e imagética dos ob-
jetos no ambiente digital, pois é interoperável com softwares 
como o Archivematica, para a preservação e acesso à informa-
ção, o que torna o acesso efetivo, eficiente e eficaz.
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2 deSCrIção de aCervoS de muSeuS na weB 2.0

O termo descrição refere-se a um conjunto de procedi-
mentos técnicos, utilizados com o intuito de construir a repre-
sentação de um documento ou objeto a partir da identificação 
dos principais elementos representativos – metadados – do 
item a ser descrito. Trata-se de uma técnica muito utilizada no 
campo da Arquivologia, por meio da qual se realiza a descri-
ção documentária com a finalidade de criar instrumentos de 
pesquisa que possibilitem a identificação, localização, recupe-
ração e a utilização dos documentos (BELLOTO, 2006). No 
campo da Museologia, a descrição do objeto musealizado é 
uma atividade que faz parte da catalogação.

Os metadados – dados ou informações sobre dados – 
são descritores representativos, capturados de um determinado 
recurso informacional para a construção da descrição das 
informações semânticas e sintáticas de um item, elementos 
essenciais para o entendimento do objeto representado em um 
sistema de informação e para a sua posterior recuperação (LIMA, 
SANTOS, SANTARÉM SEGUNDO, 2016). Embora o 
termo metadado seja “[...] usado frequentemente para referir-se 
às informações legíveis por máquinas [...] é usado também para 
se referir a qualquer esquema de descrição de recurso, aplicado 
a qualquer tipo de objeto, sendo ele digital ou não” (LIMA, 
SANTOS, SANTARÉM SEGUNDO, 2016, p. 52, grifo 
nosso). A atribuição de metadados é essencial para favorecer a 
recuperação de dados digitais no contexto do Big Data.

A atividade de descrição de objetos de museus tem sido 
tradicionalmente realizada sobre suportes de fichas catalográfi-
cas ou fichas de registro. A descrição das obras de museu, rea-
lizadas em tais fichas, feitas manualmente e em papel, segundo 
Magalhães (2014), produz uma “documentação historicizada” 
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sobre as obras, construída a partir de um procedimento mera-
mente técnico em que se registram as informações mínimas e 
com os dados técnicos “permanentes” da obra. Com o advento 
da computação, as fichas em papel, na grande maioria das ins-
tituições museológicas, foram substituídas por formatos digitais 
e, além disso, uma gama significativa de informações adicionais 
sobre o objeto passou a ser inserida nas atuais fichas catalográfi-
cas durante o processo de descrição, visando diversas funciona-
lidades dos sistemas eletrônicos de informação e funções deriva-
das das novas concepções da Curadoria Digital (CD).

Segundo orientações de Costa (2006), no guia de con-
sulta “Princípios Básicos da Museologia”, os elementos a se-
rem descritos são: nome da instituição, número de registro, 
categoria, nome do objeto, título, autor, época/data/período, 
estilo, procedência, origem, material/técnica, fabricação, di-
mensões, inscrições, marcas, assinatura, forma de aquisição, 
valor, estado de conservação, restauração, descrição do objeto, 
dados bibliográficos, referências bibliográficas, exposições, ob-
servações, e fotografias dos objetos.

Na Museologia, muito além de elencar meramente as 
referências técnicas e básicas das obras, no processo de descrição 
é necessário identificar e evidenciar na representação o máximo 
de informações possível referentes à obra, atentando-se às 
formas, estilo, e detalhes físicos. No processo de análise para 
construir a descrição, deve-se “decompor o objeto” e analisá-
lo de forma minuciosa, considerando sua tridimensionalidade 
com vistas a construir sua representação fidedigna.

A adoção de normas e padrões de metadados no pro-
cesso de descrição de objetos de museu é, portanto, funda-
mental para construir uma representação uniforme do acervo 
no setor documental dos museus. Nesse cenário, a escolha do 
software de descrição é igualmente importante, haja vista que 
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os campos do sistema escolhido devem ser compatíveis às nor-
mas de descrição para a inserção dos metadados.

2.1 a adaPtação do software atom ao Setor 
doCumental de muSeuS

O AtoM é um sistema de representação da informação 
documental via descrição arquivística, criado para promover 
um ambiente de acesso com base em normas arquivísticas 
internacionais. Sua sigla “AtoM” (Acess to Memory) descende 
do ICA-AtoM – International Council on Archives (ICA). É 
um sistema voltado à documentação arquivística que propicia 
a descrição de acervos memoriais. Um dos seus objetivos é 
possibilitar a representação da informação. É um sistema de 
descrição que viabiliza o acesso e o compartilhamento da in-
formação, a padronização das representações, a descrição pa-
dronizada dos objetos, além de ser interoperável entre sistemas, 
open source, livre, gratuito, em beta perpétuo e multilíngue. 

Os modelos descritivos do AtoM baseiam-se nas nor-
mas arquivísticas ISAD(G), ISAAR(CPF) e outras, e possui 
estrutura multinível e hierárquica. Pelas características seme-
lhantes aos arquivos que os setores documentais dos museus 
possuem, consideramos a possibilidade de aplicação do AtoM 
para a descrição e representação dos acervos musealizados 
e sua disponibilização em rede. Os campos de descrição do 
AtoM incluem: 

Zona de identificação: identificador, título, data, 
nível de descrição; Zona de contexto: nome de 
produtor, entidade detentora, história do arquivo, 
fonte imediata de aquisição ou transferência; Zona 
de conteúdo e estrutura: âmbito e conteúdo, 
avaliação, seleção, eliminação, ingressos adicionais, 
sistema de organização; Zona de condição de acesso 
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e utilização: condições de acesso, condições de 
reprodução, idioma do material, script do material, 
notas ao idioma e script, características físicas e 
requisitos técnicos e instrumento de descrição; 
Zona de documentação associada: existência e 
localização de originais, existência e localização de 
cópias, unidades de descrição relacionadas, notas de 
publicação; Zona de notas: notas; Ponto de acesso: 
notas, assuntos, locais, gênero e assuntos; [autores]; 
Zona de controle de descrição: identificador 
da descrição, identificador da instituição, regras 
e convenções, estatuto, nível de detalhe, data de 
criação, revisão e eliminação, línguas e escritas, 
script(s), fontes e notas do arquivista; Zona de 
administração: língua original, esquema padrão de 
exibição (BATISTA, 2018, p. 105, adaptado).

3 a rePreSentação de aCervoS em amBIenteS dIgItaIS 
e aS PoSSIBIlIdadeS do atom neSSeS amBIenteS

Analisamos, nesse estudo, ambientes digitais de quatro 
museus brasileiros, custodiadores de tipos diferentes de acervos, 
a fim de compreender como os acervos dessas instituições 
vêm sendo representados em tais ambientes. Traçamos, assim, 
um cenário laboratorial simulado para as possibilidades da 
utilização software AtoM utilizado na representação dos acervos 
musealizados em ambientes digitais. Exploramos nesse intuito 
os ambientes digitais do Museu da Imagem e do Som (MIS), 
do Museu Afro Brasil (MAB), do Museu de Arte de São Paulo 
(MASP) e do Museu do Futebol (MF). 

Na fase exploratória de nosso estudo nos ambientes 
digitais dos citados museus, ao abrirmos a seção “Acervo” ou 
“Acervo digital”, encontramos as representações imagéticas e 
textuais dos acervos disponibilizadas e identificamos quais os 
elementos descritores utilizados para descrever os acervos em 
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cada um dos ambientes eleitos para nossa exploração labora-
torial. Realizamos, posteriormente, uma comparação entre os 
elementos descritivos utilizados pelos museus para represen-
tar seus acervos e os campos descritivos – equivalentes – do 
AtoM, como pode ser observado no quadro 1:

Quadro 1 – Museus e descritores de acervo

MUSEUS DESCRITORES

Descritores  
equivalentes no 

AtoM (modelo ISAD 
(G))

Observações

MIS
(objeto 

tridimensional)

Título Título 
Tipo Âmbito e conteúdo 

– zona de conteúdo e 
estrutura

Número do item Código de referência – 
área de identificação

Número de registro Identificadores al-
ternativos – área de 
identificação

Modelo Âmbito e conteúdo 
- zona de conteúdo e 
estrutura

Coleção 
pertencente

Nível de descrição – 
área de identificação

Marca do objeto Âmbito e conteúdo 
- zona de conteúdo e 
estrutura

Fabricante Âmbito e conteúdo 
- zona de conteúdo e 
estrutura 

Pode ser utilizado tam-
bém o Ponto de acesso 
de autor, especificando 
em notas de âmbito 
(modelo descritivo de 
assunto)

Local de fabricação Ponto de acesso/Locais 
Data de fabricação Datas
Descrição dos 
componentes

Âmbito e conteúdo

Descrição das 
dimensões físicas

Dimensão e suporte – 
área de identificação

Descritores 
(palavras-chave)

Ponto de acesso/
assunto 

Uso e acesso Zona de condições de 
uso e acesso

Informações com-
plementares

Zona de notas 
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MAB
(objeto 

tridimensional)

Acervo Entidade detentora – 
zona de contexto 

Coleção Nível de descrição – 
área de identificação 

Número de registro Identificadores al-
ternativos – área de 
identificação 

MAB
(objeto 

tridimensional)

Autoria/ grupo 
cultural

Nome do produtor – 
zona de contexto 

Título/ denomi-
nação

Título – área de iden-
tificação

Data Datas – área de iden-
tificação 

Técnica Dimensão e suporte – 
área de identificação

Dimensões Dimensão e suporte – 
área de identificação

Origem Ponto de acesso/Locais Pode ser usado o cam-
po âmbito e conteúdo 

Categoria/
Tipologia

Nível de descrição – 
área de identificação 

Função Âmbito e conteúdo 
- zona de conteúdo e 
estrutura

Informações de 
contexto

Notas – Zona de notas 

Palavras-chave Ponto de acesso/
assunto 

Estado de 
conservação.

Características físicas 
e requisitos técnicos – 
zona de condições de 
acesso e utilização 

Também pode ser uti-
lizada a zona de notas
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MASP
(objeto 

tridimensional)

Autor Nome do produtor – 
zona de contexto

Dados biográficos História – área de 
descrição

(modelo ISAAR-CPF)

Título Título
Data da obra Datas – área de iden-

tificação
Técnica, dimensões Dimensão e suporte – 

área de identificação 
Aquisição Fonte imediata 

de aquisição ou 
transferência – zona 
de contexto

Designação Ponto de acesso de 
gênero

Número de 
inventário

Identificadores 
alternativos – área de 
identificação

Créditos da 
fotografia

Notas do arquivista 
– zona de controle da 
descrição

MF
(descrição 
de acervo 

fotográfico).

Título Título – área de iden-
tificação

Tipo Dimensão e suporte – 
área de identificação

Local de produção Ponto de acesso/locais 
Data Datas – área de 

identificação 
Suporte e cromia Âmbito e conteúdo 

– zona de conteúdo e 
estrutura

Também pode ser 
utilizado o campo 
dimensão e suporte - 
área de identificação.

Fonte: Autoras, 2018.

A partir da análise proposta, destacamos a ausência de 
padronização para a representação das informações entre as 
quatro instituições representadas em seus ambientes digitais. 
Isso acarreta uma indesejável heterogeneidade na qualidade 
informativa entre os ambientes explorados, de modo que algu-
mas delas são pouco detalhadas sobre os elementos visuais ca-
racterísticos do objeto, tais como a descrição física, as técnicas 
utilizadas, dentre outros. Consequentemente, áreas essenciais 
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de descrição como título, data, autoria, dimensões e número 
de registro são elementos básicos presentes em 3 das 4 descri-
ções analisadas; Por outro lado, com relação à disponibilização 
das imagens dos objetos, embora os quatro museus cumpram 
esse requisito, a qualidade na pixelização das imagens é variá-
vel: verificamos uma notável diferença de qualidade entre as 
apresentações das representações. 

O MAB disponibiliza a informação sobre a instituição 
detentora em suas descrições; promove a descrição exaustiva 
e rica em detalhes de cada peça, com sua contextualização 
histórica, grupo cultural a qual o objeto pertencia original-
mente, sua função utilitária anteriormente a musealização, e 
palavras-chave; também disponibiliza mais de uma imagem de 
cada peça. O MASP, por outro lado, disponibiliza uma ima-
gem grande de cada peça descrita, em alta resolução e passível 
de download e, além de representação por imagem e descri-
ção textual, conta com o recurso de descrição em áudio de 
algumas imagens, trazendo informações sobre o autor, contex-
tualização e técnicas utilizadas na criação da obra. Os outros 
ambientes digitais analisados apresentam-se mais pobremente.

No que diz respeito a nossa proposta de utilização do 
software AtoM em ambientes museais digitais, constatamos, 
a partir do estudo realizado, que ele possui significativas pos-
sibilidades de aplicação para a representação e recuperação 
da informação dos objetos musealizados, a partir dos vários 
níveis descritivos existentes no sistema e suas muitas funcio-
nalidades, respondendo de forma satisfatória às necessidades 
descritivas de acervos musealizados compostos por objetos tri-
dimensionais e heterogêneos. 

Além de atender com eficiência e eficácia a todos os 
elementos descritivos utilizados para a representação dos obje-
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tos nas instituições museológicas analisadas, observamos que 
o sistema amplia a variedade de campos descritivos utilizados 
atualmente pelas instituições, tais como: nome de produtor 
(autor), fonte imediata de aquisição ou transferência, unidades 
de descrição relacionadas, condições de acesso e uso, dentre 
outros. A plena utilização desses campos, a partir do proces-
so de descrição minuciosa dos objetos, enriquece a descrição 
museológica, possibilitando uma representação da informação 
musicalizada mais semântica e adequada a um futuro emer-
gente de interação e interoperatividade entre as instituições 
dos sistemas memoriais no contexto do Big Data.

Se a descrição dos objetos de museu é fundamental 
para a representação, recuperação, uso e compartilhamento da 
informação dos seus acervos, sua disponibilização nos siste-
mas digitais, sobretudo na Web 2.0, potencializa o alcance e 
a resolução das necessidades informacionais dos cidadãos que 
buscam por informações de uma maneira global e integrada.

ConSIderaçõeS

A adoção do AtoM para a descrição de acervo museali-
zado pode solucionar o problema da heterogeneidade pontua-
do em nosso empreendimento, considerando a padronização 
dos metadados, a exaustividade das descrições e a compatibili-
dade e possível adequação dos elementos da diversidade com-
preendida nos objetos de museus aos também diversos campos 
descritivos do AtoM. O software AtoM possibilita o registro 
informacional de objetos de museu de forma eficiente, po-
dendo representar acervos de maneira satisfatória no ambien-
te digital. Além disso, apresenta muitas funcionalidades que 
o tornam flexível na sua adaptação ao contexto museológico 
para responder a possíveis emergências.
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Evidenciou-se, no entanto, que para a realização da 
descrição, o profissional em tela necessita de competências 
em leitura visual do objeto, oriunda da capacitação em leitura 
imagética e também da percepção, tempo, técnica e compe-
tência para perceber ser necessária extensiva pesquisa sobre a 
obra e o seu contexto histórico. A heterogeneidade das descri-
ções demonstra, portanto, que para o profissional da informa-
ção, não basta o conhecimento das técnicas de descrição ou de 
softwares que cumpram um papel operacional no acesso aos 
acervos custodiados.

Frente aos desafios da representação da informação 
museológica nos ambientes digitais tendo como objetivo pro-
piciar a sua recuperação adequada no contexto do Big Data, 
a Curadoria Digital destes ambientes deve envolver a escolha 
de softwares de descrição e organização de metadados como o 
AtoM. O AtoM favorece o enriquecimento dos dados digitais 
a partir da atribuição de metadados padronizados que tornam 
possível o compartilhamento, o uso e o reuso da informação 
em ambientes digitais de museus de forma mais adequada ao 
novo paradigma do Big Data.
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