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caPítulo 5

comPlexIdade e convergêncIas: um olhar 
sobre os modelos conceItuaIs de descrIção 

arquIvístIca

Laís Barbudo Carrasco
Maria José Vicentini Jorente

Dunia Llanes Padrón
Silvana Aparecida Borsetti Gregório Vidotti

1 Introdução

Em um mundo globalizado, complexo e inovador é praticamente 
impossível tratar de qualquer assunto sem olhar o todo. A complexidade 
é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 
determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. Dessa 
forma, para que ocorra a complexidade, temos que fazer acontecer a elimi-
nação da simplicidade, isto é, da linearidade.

É importante levarmos em consideração que da complexidade 
emerge acesso à informação, uso e re-uso da informação, mudanças cultu-
rais, sociotécnicas, entre outros. Há a consolidação do documento eletrô-
nico nas interfaces computacionais, dessa forma, há o rompimento com o 
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tradicional suporte documental e com o desenho (design) da informação 
praticado durante séculos. Segundo Jorente (2014), a convergência no di-
gital se dá por meio de duas camadas, isto é, na primeira camada estão os 
textos, imagens, vídeos e as imagens, já na segunda camada estão os códi-
gos de representação/computação. Assim, presenciamos a transformação 
dos processos técnicos e criativos de concepção, configuração, armazena-
mento, utilização e preservação da informação. Além disso, presenciamos a 
convergência das informações através das estruturas sistêmicas complexas, 
como as ontologias, por exemplo; novas formas representacionais, como 
os modelos conceituais e os metadados; e as novas formas de apresentação 
da informação, como os sistemas de gestão da informação/interfaces tec-
nológicas 

O documento de arquivo é repetidamente exposto para uma re-
leitura da história, isto é, o arquivo é visto como evidência das transações 
e atos de agentes e organizações/instituições em determinados contextos. 
Em contrapartida, as tecnologias expressas através dos suportes, ubiqui-
dade, simultaneidade, simulação/representação, hipertextualidade (links/
caminhos), recontextualidade são os cenários que manifestam a complexi-
dade e a convergência das informações nestes contextos.

Para os arquivistas, o terceiro paradigma da Ciência da Informa-
ção é o paradigma Pós-custodial, onde ocorre a contextualização e intera-
tividade da representação e da própria informação, visto que as possibili-
dades tecnoculturais do indivíduo podem alterar o conteúdo e o contexto 
(RIBEIRO, 2010).

A complexidade está expressa na Ciência da Informação através 
da estrutura de informação em rede. Neste sentido, a ligação é o princí-
pio organizador da complexidade e o acesso está na reprodutibilidade da 
informação. Os modelos conceituais arquivísticos entram em cena com o 
intuito de melhorar a representação da informação arquivística, ou seja, 
a representação das entidades arquivísticas, o acesso e a recuperação da 
informação através das estruturas e formulações semânticas oferecidas por 
tais modelos.
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Diante do exposto, o objetivo deste capítulo é descrever e analisar 
conceitos e modelos conceituais de representação da informação arquivís-
tica, revisitando as normas de representação da informação (internacional, 
nacional e regional) a partir de um levantamento bibliográfico e revisão 
de literatura da área da Ciência da Informação, ou seja, da representação 
da informação nos contextos do paradigma pós-custodial da Ciência da 
Informação, assim como nos novos cânones publicados para a represen-
tação da informação no âmbito da Arquivologia. Iniciaremos a discussão 
com a conceituação da descrição arquivística. Em seguida, introduziremos 
o conceito de modelos conceituais e, por fim, descreveremos os modelos 
conceituais arquivísticos finlandês, australiano e espanhol presentes nos 
sistemas atuais de informação.

2 descrIção arquIvístIca

Apesar da importância da descrição para os arquivos, por muito 
tempo esta atividade foi realizada sem se ter concebido seus fundamentos 
teóricos. No entanto, na atualidade muitos profissionais da informação 
associam a descrição com listas de referência, inventários, guias, índices e 
catálogos ignorando os princípios que regem a aplicação desses instrumen-
tos. Além disso, o termo descrição é por vezes conhecido como a operação 
que facilita o acesso aos documentos e não a outras entidades de informa-
ção. Por conseguinte, é necessário analisar os aspectos teóricos que definem 
o conceito de descrição arquivística.

Desde a segunda metade dos anos 80 do século passado é pos-
sível notar uma mudança no conceito de descrição. Vários autores e or-
ganizações ligados a vários projetos de elaboração de normas apresentam 
definições que têm colocado mais ênfase na atividade (a representação dos 
fundos dos arquivos) do que no resultado final (os instrumentos de descri-
ção, busca, consulta, pesquisa).

O Bureau Canadien des Archivistes foi uma das primeiras orga-
nizações que começou a redefinir esse conceito. Em 1986, ele definiu a 
descrição como “la representación más exacta y más concisa posible de 
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cualquier unidad archivística, elaborada siempre bajo el principio de ori-
gen y procedencia” (BONAL ZAZO, 2000, p. 159).

Outra definição observada nessa mudança foi a proposta por Mi-
chael Cook e Margaret Procter na segunda edição do Manual of Archival 
Description, no qual considerou-se que a descrição não é mais que a repre-
sentação dos documentos utilizando descritores e, esta representação, na 
prática, se materializa nos sistemas ou instrumentos de busca (COOK; 
PROCTER, 1989).

In Information Theory, these descriptive substitutes are known 
collectively as the Representation file or files. In real life, representation 
files in an archival repository are components of a complex finding aid 
system, in which the individual finding aids take the form of catalogues, 
lists, inventories, calendars or guides  (COOK; PROCTER, 1989, p. 
6).

A partir dessas propostas e de outros estudos relacionados com 
a normalização, o Conselho Internacional de Arquivos (CIA), responsá-
vel pela normalização internacional da descrição, delimitou a definição de 
descrição como:

La creación de una representación exacta de una unidad de descripción y 
de las partes que la componen, en caso de haberlas, por el procedimiento 
de captación, cotejo, análisis y organización de cualquier información 
que sirva para identificar la documentación y explicar el contexto que 
la produjo (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 
1993, p. 13). 

O CIA na segunda versão da ISAD (G) estabelece que a descrição é:
La elaboración de una representación de la unidad de descripción y, en 
su caso, de las partes que la componen mediante la recopilación, análi-
sis, organización y registro de la información que sirve para identificar, 
gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como su 
contexto y el sistema que los ha producido. El término también sirve 
para describir los resultados de este proceso (CONSELHO INTER-
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2000, p. 16).
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Como pode ser visto, as definições propostas pelo CIA, nas duas 
versões de ISAD (G), são muito semelhantes uma a outra. A segunda edi-
ção enfatiza a importância de fornecer informações sobre o meio que os 
documentos são criados e, portanto, o seu produtor. Além disso, como 
nota explicativa, especifica que é possível obter vários instrumentos de 
consulta como resultado da atividade. Na primeira edição não se faz men-
ção destes instrumentos, no entanto, nesta edição, pensou-se adequado 
fazer referência a eles como um dos possíveis resultados do processo, mas 
sem acrescentar mais conotação.

O CIA apresentou uma proposta com maior alcance e explícita 
de descrição arquivística. O ISAD (G) é focado mais na atividade e expres-
sa que o importante é representar as informações contidas em todas as uni-
dades de descrição; ou seja, não a limita apenas a unidades documentais ou 
a itens. Esta nova abordagem da descrição, com base na representação de 
conteúdo e contextos com a finalidade de obter várias saídas, se configura 
como uma extensão do objeto da descrição.

A principal atividade da descrição é representar, por meio de in-
formações padronizadas, diversas entidades de descrição a fim de gerenciar, 
localizar, acessar e utilizar a informação arquivística. O centro não é o 
resultado da descrição, o que mostra que a descrição arquivística e instru-
mentos de descrição não são, necessariamente, conceitos inter-relaciona-
dos. Isto é, a descrição é definida sem os instrumentos, mas os instrumen-
tos não podem ser entendidos sem a descrição, em outras palavras, é uma 
relação de uma só direção.

O paradigma pós-moderno contemporâneo define a descrição ar-
quivística como representação. Como um conceito, a representação é am-
plamente utilizada e isso significa uma nova apresentação, re-presentação 
de algo. Modelos de descrição de todos os setores do patrimônio cultural 
possuem diferentes tipos de representações dos recursos de informação. 
O seu objetivo comum é oferecer acesso a recursos de informação que 
eles preservam. Quando a descrição arquivística é definida como repre-
sentação, a descrição não é entendida apenas como uma entrada neutra 
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de fatos objetivos que descrevem os recursos de informação. Ao invés dis-
so, a descrição arquivística é reconhecida como uma interpretação, que é 
sempre produzida a partir de um determinado ponto de vista do mundo. 
Como uma representação, a descrição é entendida como um contínuo no 
tempo, um processo que é continuamente complementado por agentes 
que produzem e gerenciam os recursos de informação, por profissionais 
que são responsáveis pelos sistemas de gestão,bem como pelos usuários dos 
recursos de informação (ARKISTOLAITOS, 2013).

É importante ressaltarmos que, segundo a CNEDA (2012), em 
um sistema de descrição arquivística podem existir diferentes tipos de re-
presentacionais:

•	 Descrições de documentos de arquivo;

•	 Descrições dos agentes;

•	 Descrições de funções e suas divisões;

•	 Descrições das normas, que constituem representações das normas;

•	 Descrições de conceitos, objetos e acontecimentos; e

•	 Descrições de lugares. 

O modelo conceitual é o mais alto nível de abstração no sistema 
de representação. Ele representa a própria descrição arquivística em si, con-
siderando que um sistema de representação modela e conceitua os recursos 
de informação. Na descrição arquivística, o foco da representação tem sido 
sempre na ligação do recurso de informação com o seu contexto. Tradicio-
nalmente, a proveniência arquivística é entendida como uma relação unidi-
mensional, do criador do registro para uma entidade arquivística. Quando 
a proveniência arquivística de materiais analógicos é mantida, a estrutura 
do material, seus limites físicos e sua ordem interna sempre é significativa. 
Descrição de arquivo tem sido uma representação desta estrutura física. No 
ambiente digital, a proveniência é, ao invés disso, entendida como uma en-
tidade conceitual e como uma rede multilateral e contextual das relações. 
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Proveniência é a relação entre o recurso de informação e as funções que ele 
documenta, bem como a relação entre o recurso de informação e todos os 
agentes em diferentes papéis, que participam na produção, gestão e uso do 
recurso de informações em diferentes estágios de seu ciclo de vida. Depen-
dendo das características do recurso de informação, o contexto das atividades 
ou o contexto dos agentes podem ser representados como uma proveniência 
primária na descrição (ZHANG, 2012; ARKISTOLAITOS, 2013).

Padilha, Baião e Revoredo (2012, p. 8) define os modelos con-
ceituais como “artefatos produzidos com o objetivo de representar uma 
porção da realidade segundo uma determinada conceituação”. 

Um conceito é uma rede de padrões de inferências, associações e rela-
cionamentos que são predicados ou ditos de outra forma trazidos em 
cena através do ato da categorização [...] a cristalização ou formalização 
do pensamento inferencial, nascida da percepção sensorial, condicio-
nada pela operação do cérebro humano e delineada pela experiência 
humana. Ela repousa na fundamentação de todo pensamento, mas ela 
é pragmática e instrumental. É permanente e efêmera. Permanente, 
porque sem ela, a cognição é impossível; efêmera porque ela pode ser 
rejeitada quando sua utilidade é esgotada (SHERA, 1957 apud ALVA-
RENGA, 2001, p. 33). 

Teixeira (2009) apud Altounian (2013) afirma que o processo 
de conceitualização diz respeito à criação de um modelo conceitual, 
quando o modelador faz abstrações ao tentar representar a parte da 
realidade que lhe interessa. Ao criar modelos é preciso privilegiar as 
características mais importantes, que podem variar de um grupo para 
outro. Assim, podem existir diferentes modelos para representar a mes-
ma realidade. Em suma, modelos conceituais são artefatos produzidos 
com o objetivo de representar uma determinada porção da realidade 
segundo uma determinada conceituação. 

3 modelo conceItual de descrIção arquIvístIca

A descrição arquivística nos tempos do paradigma pós-custo-
dial deve consolidar suas bases teóricas a partir de modelos conceituais. 
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Mas o que é um modelo conceitual? “Un modelo conceptual es una 
técnica formal para la representación entre los principales conceptos y 
relaciones en un ámbito dado del conocimiento.” (GUEGUEN et al., 
2013, p. 9).

De acordo com a Comisión de Normas Españolas de Des-
cripción Archivística (CNEDA), um modelo conceitual de descrição 
arquivística é:

La representación de la realidad a un alto nivel de abstracción en el 
que quedan descritos los tipos de entidad archivísticos, sus relaciones 
y atributos” (Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística, 
2012, p. 19). A su vez, una  entidad, según esta comisión, es “cualquier 
objeto real o abstracto que existe, ha existido o puede llegar a existir 
(CNEDA, 2012,  p. 18).

Em suma, um modelo conceitual de descrição arquivística é uma 
modelagem de dados que devem especificar os tipos de entidades a descre-
ver, as relações entre as entidades e seus atributos. Os modelos conceituais 
de descrição arquivística são baseados no modelo entidade-relacionamento 
(E-R), que surgiu a partir do desenvolvimento das tecnologias de bases de 
dados e criado por Peter P. Chen em 1976.

No final de 2012, o Conselho Internacional de Arquivos (CIA) 
criou o Grupo de Especialistas em Descrição Arquivística (EGAD) e en-
comendou um modelo conceitual de descrição arquivística baseado nos 
quatro padrões do ICA (ISAD, ISAAR, ISDF, ISDIAH). A modelagem 
conceitual é uma técnica formal para representar os principais conceitos e 
relacionamentos em uma determinada área do conhecimento. O EGAD 
está desenvolvendo um modelo conceitual de dados para descrição arqui-
vística que identifique e defina os elementos essenciais da descrição arqui-
vística e suas inter-relações, a fim de promover a compreensão internacio-
nal comum, facilitar o desenvolvimento da próxima geração de sistemas de 
arquivos, uma maior colaboração regional, nacional e internacional, como 
também a colaboração com as comunidades aliadas do patrimônio cultural 
– Bibliotecas e Museus. Em 2016, o modelo conceitual arquivístico final 
será publicado como um documento formal, incluindo texto e diagramas, 
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bem como a representação formal em OWL (Web Ontology Language). 
(GEGUEN, 2013; BOLÍVAR, 2014)

Para uma ampla aceitação, segundo Pitti et al. (2014), o modelo 
conceitual arquivístico deve atender as necessidades profissionais, refletir 
os princípios fundamentais subjacentes à descrição arquivística e responder 
aos desafios que enfrenta atualmente a profissão. Os quatro padrões do 
CIA existentes para descrição arquivística possuem certas limitações:

•	 Os princípios e conceitos da Arquivologia não são sempre bem 
definidos sendo, portanto, difícil de definir entidades arquivísticas 
e de criar relações entre elas;

•	  É complicado acomodar as tradições nacionais;

•	 Eles não suportam todo o potencial das tecnologias de comunica-
ção atuais e emergentes;

•	 Por sua vez, se faz com que seja difícil trabalhar cooperativamente 
dentro da comunidade arquivística ou com as comunidades alia-
das.

É importante mencionarmos que os padrões do CIA têm feito 
parte deste movimento dinâmico na tentativa de diferenciar os componen-
tes de descrição arquivística (documentos de arquivo, agentes e funções). 
No entanto, as normas são limitadas em sua capacidade de expressar toda 
a gama e complexidade da compreensão arquivística, ou seja, dos registros, 
seu contexto, as relações entre os registros e seu contexto, bem como entre 
os próprios registros (GEGUEN, 2013; PITTI et al., 2014; BOLÍVAR, 
2014).

Proteger a natureza orgânica dos registros, preservar o contexto 
original da sua criação e utilização, bem como a sua história, a fim de 
que eles possam ser entendidos, são responsabilidades que distinguem os 
arquivistas de outros profissionais da informação. Neste contexto, a comu-
nidade arquivística deve desenvolver um modelo conceitual que aborde 
os princípios e as necessidades dos arquivistas, reflita os princípios bási-
cos subjacentes à descrição arquivística e responda aos atuais desafios da 



134

Maria José Vicentini Jorente
Dunia Llanes Padrón (Org.)

profissão. Os materiais de arquivo não nascem como materiais culturais, 
mas sim como um resultado do desenvolvimento das tarefas realizadas por 
indivíduos, famílias ou instituições. A sequência/sucessão dos documentos 
de arquivo gerados por um produtor proporcionam informação das ativi-
dades realizadas, refletem o contexto em que foram criados e apresentam 
conexões entre eles. A proteção destas características próprias do documen-
to de arquivo é o trabalho do arquivista (GEGUEN, 2013; PITTI; et al., 
2014; BOLÍVAR, 2014).

The archival conceptual model encompasses the records as such, as well 
as a description of the context of their origin and enduring existence. 
Records in Context necessarily places records in a vast network of the 
people (individuals and groups) that created, used, and managed and 
continue to manage them, of other records related in a host of different 
ways, of business and work activities documented in them, and of 
rules that govern these activities. Further, by embodying an accurate 
articulation of context, Records in Context promotes interrelating 
archival records with other cultural heritage resources, discovering 
and expressing new connections within and without the records, 
and making archival descriptive data available to be used in ways not 
envisioned by the creators of that data (PITTI et al., 2014, p. 5).

Os sistemas digitais e as ferramentas para gerenciar e descrever 
registros e arquivos apoiam a adoção de visualizações mais dinâmicas. Da 
mesma forma, as tecnologias de comunicação emergentes fornecem aos 
arquivistas os meios para expressar a descrição arquivística em uma rede 
de dados inter-relacionados mais semanticamente precisa e logicamente 
estruturada, que possam ser computacionalmente exploradas. O modelo 
conceitual arquivístico irá, dessa forma:

•	 Identificar e definir os componentes essenciais de descrição arqui-
vística e suas inter-relações;

•	 Promover uma compreensão compartilhada da descrição arquivís-
tica;

•	 Posicionar a comunidade arquivística para aproveitar ao máximo 
as oportunidades proporcionadas pelas tecnologias de comunica-
ção atuais e emergentes;



135

Una mirada a la ciencia de la información esde 
los nuevos contextos paradigmáticos de la posmodernidad

•	 Facilitar o trabalho cooperativo dentro da comunidade arquivísti-
ca, bem como com as comunidades aliadas do patrimônio cultural 
e usuários acadêmicos e não-acadêmicos, em uma busca compar-
tilhada para proporcionar maior acesso e compreensão do registro 
humano; e

•	 Respeitar os princípios tradicionais da descrição arquivística, bem 
como abrir caminho para novos entendimentos (GEGUEN, 2013; 
PITTI et al., 2014; BOLÍVAR, 2014).

4 o modelo conceItual fInlandês 

O objetivo do Modelo Conceitual Finlandês para Descrição Ar-
quivística é harmonizar a descrição dos diferentes tipos de material de 
arquivo: registros e outros tipos de material de arquivo; material de ar-
quivo tradicional e digital e descrição; e, material de arquivo digital em 
diferentes fases do ciclo de vida dos documentos. Os dados e metadados 
são fornecidos como Linked Open Data (LOD) que permite aos usuá-
rios criar diversos serviços, e, é importante enfatizar, que os usuários são 
vistos como participantes ativos na descrição arquivística. É importante 
ressaltarmos que a base teórica do modelo conceitual está na noção de 
proveniência paralela. A proveniência não é um relacionamento um-pa-
ra-um entre o material e a organização que o criou ou tem a guarda 
sobre ele. Em vez disso, a proveniência é vista como uma relação mais 
complexa, por um lado entre material de arquivo e as funções que ele 
documenta, por outro lado, entre o material e o agente que participou da 
sua criação. Aqui é levado em conta o papel da instituição de depósito e 
o papel dos usuários em diferentes fases do ciclo de vida dos documentos 
na formação dos arquivos (KILKKI; OUTI; PEKKA, 2012; ARKISTO-
LAITOS, 2013). 

A descrição arquivística finlandesa é definida como uma abor-
dagem conceitual voltada para o material, independentemente da sua 
forma e tipo, fase do ciclo de vida e instituição de custódia. A descrição 
se baseia em um modelo conceitual que descreve as principais entidades 
de descrição arquivística e suas respectivas relações. Ela separa a descri-
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ção do material da descrição do seu contexto (compara com a descrição 
do material de patrimônio cultural), bem como separa a descrição de 
contexto da descrição de conteúdo compara com a descrição do mate-
rial bibliográfico) (KILKKI; OUTI; PEKKA, 2012; ARKISTOLAITOS, 
2013).

The conceptual model connects different metadata models for the 
description of archival material in different phases of its life-cycle, and 
for bibliographic and museum materials. It takes into account the ICA 
standards ISAD(G), ISAAR, ISDF, as well as the ISO (SFS) standards 
23081 and 15489. The national specifications and guidelines used 
are Sähke2 and JHS 143 which concentrate on electronic material. 
Of them, the JHS 143 has close connections to the British eGMS 
and Australian RKMS standards. There are also links to the standards 
concerning material or bibliographic cultural heritage, Cidoc CRM 
and FRBR (KILKKI; OUTI; PEKKA, 2012, p. 6).

Como a descrição arquivística é definida como um modelo con-
ceitual, o material pode ser descrito de acordo com diversos modelos de 
metadados, o que torna o modelo flexível e ajustável às necessidades de 
diferentes materiais e organizações arquivísticas. As definições das prin-
cipais entidades vão, no entanto, permitir a harmonização de modelos 
de metadados e práticas de descrição em diferentes organizações arqui-
vísticas. Neste sentido, o modelo conceitual finlandês para descrição ar-
quivística difere dos modelos internacionais, uma vez que ele modela a 
descrição arquivística e não o material de arquivo. Nas normas arquivís-
ticas internacionais, o material de arquivo é visto principalmente como 
registro, que modela a sua representação na descrição. No modelo con-
ceitual finlandês, a descrição arquivística é, em contrapartida, percebida 
a partir de um ponto de vista que inclui a proveniência como uma parte 
essencial da descrição. O modelo conceitual não define a forma docu-
mental do recurso de informação que está sendo descrito ou em que 
ponto do seu ciclo de vida a descrição ocorre. No modelo conceitual 
finlandês, a descrição arquivística é vista como representação das relações 
multilaterais entre as entidades de recursos de informação e entidades de 
contexto, bem como a representação das alterações espaciais e tempo-
rais que ocorrem ou ocorreram nesses relacionamentos. A função mais 
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importante do modelo conceitual é reconhecer e descrever as entidades-
-chave de contexto na descrição arquivística, bem como as relações entre 
as entidades de contexto com alto nível de abstração (KILKKI; OUTI; 
PEKKA, 2012; ARKISTOLAITOS, 2013).

The Finnish conceptual model of archival description is based on the 
analysis of international and national standards. The main standards 
used are ICA standards ISAD(G), ISAAR(CPF) and ISDF as well 
as ISO 23081:2 Metadata for Records: Part 2. Conceptual and 
implementation issues (2007). The core entities of the conceptual 
model are Function, Agent and Information Resource. These are 
included in the ICA standards and the ISO 23081-2 standard, 
named slightly differently, however. In addition, the conceptual 
model of ISO 23081-2 includes entities Recordkeeping Business 
and Mandate, which have also been included in the Finnish 
conceptual model. Recordkeeping Business is named as LifeCycle 
Event. The other entities Place, Temporal Event and Subject have 
been included in the conceptual model, because they are included 
in the conceptual model Functional Requirements for Bibliographic 
Records (FRBR 2008) which RDA is based on, and the standard ISO 
21127 A Reference ontology for the interchange of cultural heritage 
information (CIDOC CRM 2006).  (ARKISTOLAITOS, 2013, p. 
12-13).

As entidades Agent, Place, Temporal Event e Subject também estão 
incluídas nos modelos conceituais de descrição em outros setores do patri-
mônio cultural. Portanto, essas entidades fazem parte do núcleo, onde o 
desenvolvimento da consistência semântica da descrição arquivística com 
outros setores do patrimônio cultural vai melhorar a disponibilidade e a 
usabilidade do material de arquivo. No modelo conceitual de descrição 
arquivística, Agent representa os organizações/instituições, as famílias e 
as pessoas que têm uma relação contextual com o recurso de informação 
que está sendo descrito. De um ponto de vista prático, Place e Temporal 
Event compreendem os metadados de descrição de conteúdo do recurso 
de informação, como é o caso no modelo FRBR da IFLA. No entanto, no 
modelo conceitual da descrição arquivística eles representam a realidade 
histórica em que os agentes levaram a cabo as suas atividades. A tercei-
ra entidade de descrição de conteúdo, Subject, representa qualquer tópico 
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(conceitual ou físico), que o recurso contenha informações sobre ele, mas 
não tem nenhuma relação contextual com o recurso de informações. Estas 
três entidades são também reconhecidas internacionalmente como entida-
des fundamentais na descrição do conteúdo de arquivo (KILKKI; OUTI; 
PEKKA, 2012; ARKISTOLAITOS, 2013).

Tabela 1 - Entidades e Relacionamentos das entidades do modelo concei-
tual finlandês.

Entities 
A1 Subject 
A2 Temporal Event 
A3 Lifecycle Event 
A4 Expression 
A5 Mandate 
A6 Past Lifecycle Event 
A7 Place 
A8 Planned Lifecycle Event 
A9 Function 
A10 Agent 
A12 Manifestation 
A13 Item 
A14 Information Resource 

Relationships of entities 
S1: A5 Mandate – defines – A10 Agent 
S2: A5 Mandate – guides – A9 Function 
S3: A10 Agent – is responsible – A9 Function 
S4: A10 Agent – has relationship – A10 Agent 
S5: A10 Agent – is – A7 Place 
S6: A10 Agent – is involved – A3 Lifecycle Event 
S7: A9 Function – is documented – A14 Information Resource 
S8: A14 Information Resource – has relationship – A14 Information Resource 
S10: A4 Expression – is about – A1 Subject 
S11: A10 Agent – is involved – A2 Temporal Event 
S12: A7 Place – is located – A2 Temporal Event 
S14: A10 Agent – has relationship – A4 Information Resource 
S15: A3 Lifecycle Event – is targeted – A14 Information Resource 
S16: A9 Function – has relationship – A9 Function

Fonte: ARKISTOLAITOS, 2013.

A entidade Information Resource está incluída no modelo con-
ceitual de descrição em todos os setores do patrimônio cultural. No 
modelo conceitual de descrição arquivística, Information Resource é re-
presentado através das entidades Expression, Manifestation e Item, de 
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forma consistente ao modelo FRBR. Expression representa a descrição 
do recurso de informação como um conteúdo conceitual, Manifesta-
tion como uma estrutura ou aparência da Expression e Item como uma 
entidade física ou outro tipo de entidade de que possa ser percebida. 
Tradicionalmente, material de arquivo tem sido percebido como úni-
co: existente apenas em uma forma física de cada vez. No entanto, a 
distinção conceitual feita na descrição bibliográfica tornar-se-á indis-
pensável, também, na descrição arquivística, já que haverá várias cópias 
digitais do mesmo material, com necessidade de contínua conversão 
e atualização, em diversas organizações/instituições (KILKKI; OUTI; 
PEKKA, 2012; ARKISTOLAITOS, 2013).

As entidades Function, Lifecycle Event e Mandate, por sua vez, 
não estão incluídas nos modelos conceituais de outros setores do patri-
mônio cultural e elas são as entidades essencialmente de arquivo. Func-
tion representa aquelas atividades que os recursos de informação docu-
mentam. Mandate representa os regulamentos e políticas que autorizam 
as funções dos agentes. Lifecycle Event representam as ações da gestão de 
documentos de arquivo (recordkeeping) que foram planejadas (Planned 
Event) ou que tenham sido realizadas de forma controlada (Past Event) 
em diferentes fases do ciclo de vida dos recursos de informação. Estas 
entidades representam a descrição dos registros e apontam que as di-
ferenças entre a descrição arquivística e descrição dos outros setores do 
patrimônio cultural estão, essencialmente, ligadas nas representações de 
registros. Representação de outros tipos de material de arquivo pode, 
na prática, ser muito consistente com os modelos de descrição de ou-
tros setores do patrimônio cultural.  (KILKKI; OUTI; PEKKA, 2012; 
ARKISTOLAITOS, 2013).

6 o modelo conceItual australIano

O modelo australiano (Australian Government Recordkeeping 
Metadata Standard - AGRkMS) permite a descrição de cinco entidades 
envolvidas na gestão de documentos de arquivos (recordkeeping): Record, 
Agent, Business, Mandate e Relationship. Entidades são descritas pelas pro-
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priedades. É importante ressaltarmos que o modelo possui 26 proprie-
dades, das quais oito são obrigatórias para implementações de entidades 
múltiplas. Além disso, 12 propriedades são condicionais, e outras seis são 
opcionais. Muitas das propriedades compreendem um número de sub-
-propriedades, algumas obrigatórias, algumas condicionais e algumas op-
cionais. Neste sentido, há um total de 44 sub-propriedades (AGRKMS, 
2008; AGRKMS, 2011).

É importante ressaltarmos que o AGRKMS foi projetado para 
descrever não só registros, mas também outras entidades (agents, business 
and mandates) que fornecem o contexto necessário para os registros, bem 
como as relações entre eles. A adoção desta norma permitirá à administra-
ção o acesso e a compreensão dos registros que documentam os negócios 
de uma agência/governo ao longo do tempo. Esta norma descreve os mí-
nimos metadados necessários para garantir que os registros permaneçam 
acessíveis e utilizáveis ao longo do tempo. Ele também descreve alguns 
dos metadados necessários para gerenciar a preservação de registros digi-
tais referentes às necessidades de negócios das agências/governos ou quan-
do esses registros são mantidos em um arquivo digital (AGRKMS, 2008; 
AGRKMS, 2011).

De acordo com o AGRKMS (2008, p. 11), um componente cen-
tral da abordagem de entidades múltiplas desta norma é o uso da entidade-
-relacionamento para descrever eventos. A entidade-relacionamento:

•	  Liga duas ou mais instâncias de entidades relacionadas (por exem-
plo, uma série de registros identificados como ‘A3525’, e pertence 
a uma organização chamada “IP Australia “, com uma organização 
chamada’ National Archives of Australia ‘); e

•	 Fornece informações sobre o evento ou ação em que essas instâncias da 
entidade foram relacionadas (no exemplo acima, “pertence” e “transfere”).

Em implementações de entidades múltiplas as propriedades obri-
gatórias devem ser aplicadas a todas as entidades relevantes para assegurar 
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que as descrições sejam completas, precisas, confiáveis e utilizáveis. Dessa 
forma, cinco diferentes entidades, conforme detalhado na Tabela 2, podem 
ser descritas utilizando um conjunto de metadados (AGRKMS, 2008; 
AGRKMS, 2011).

Tabela 2 - As cinco entidades do modelo conceitual australiano

Fonte: AGRKMS, 2008, p. 13.

A abordagem de entidades múltiplas da norma permite que crie-
mos uma descrição de metadados para uma entidade (por exemplo, Agent) 
apenas uma vez e reutilizar a descrição várias vezes, sempre que ela estiver 
relacionada a uma outra entidade (por exemplo, Record). A descrição de 
metadados para a entidade pode então ser reutilizada cada vez que a en-
tidade que ela representa estiver envolvida em outra ação ou evento da 
gestão de documentos de arquivo (recordkeeping). Nesta abordagem, a en-
tidade de relação (Relationship) é a cola que permite que as duas entida-
des (por exemplo, Agent e Record) sejam relacionadas (AGRKMS, 2008; 
AGRKMS, 2011).
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Figura 1 - Relacionamentos entre as entidades do modelo conceitual aus-
traliano

Fonte: AGRKMS, 2011, p. 8

A figura 1 mostra como as cinco entidades podem ser relacionadas 
no modelo AGRKMS. A entidade Relationship é a entidade chave. Qualquer 
entidade pode ser relacionada com qualquer outra entidade através da enti-
dade Relationship. As linhas pontilhadas indicam as ligações, via Relationship, 
entre as diferentes entidades do modelo. Neste sentido, instâncias da mesma 
entidade também podem ser relacionadas. Tenhamos como exemplo onde 
os documentos (Records) estão relacionados com outros arquivos ou pastas 
(outros Records), ou onde as pessoas (Agents) estão relacionadas com orga-
nizações (outros Agents). Além disso, relações (Relantionships) podem, tam-
bém, estar relacionadas com outras relações (Relantionships), como mostrado 
na figura 1. A autorização para um evento empresarial em particular, por 
exemplo, pode ser mostrada ao relacionar uma relação ‘autoriza’ a um rela-
cionamento ‘evento específico’. Este modelo de relacionamento permite que 
os usuários incluam um alto nível de descrição contextual na gestão de do-
cumentos de arquivo (recordkeeping) (AGRKMS, 2008; AGRKMS, 2011).



143

Una mirada a la ciencia de la información esde 
los nuevos contextos paradigmáticos de la posmodernidad

7 o modelo conceItual esPanhol

Em 2012, a Comissão de Normas Espanholas de Descrição Arquivís-
tica (CNEDA) apresentou o Modelo Conceptual de Descripción Archivística 
y Requisitos de Datos Básicos de las Descripciones de Documentos de Archivo, 
Agentes y Funciones (MCDA). O modelo conceitual é baseado em seis tipos 
de entidades. Estas entidades arquivísticas existem de forma independente 
em um sistema de descrição arquivística, entretanto, é através do relacio-
namento estabelecido entre elas que o sistema é enriquecido, fornecendo 
informações sobre os documentos de arquivo e sobre o contexto da sua 
criação, organização e custodia. Sobre o modelo pode-se afirmar que: 

•	 os documentos de arquivo, que constituem a entidade principal 
dos sistemas de descrição arquivística;

•	 os agentes, cujas descrições explicam o contexto dos documentos 
de arquivo (instituições, pessoas e famílias);

•	 as funções (atividades) realizadas pelos agentes do arquivo;

•	 as normas de qualquer tipo que regulam as entidades incluídas no 
modelo;

•	 os lugares relacionados de uma maneira ou outra com os docu-
mentos de arquivo; e

•	 os materiais (coisas), denominados Conceito, Objeto ou Aconte-
cimento relacionados com os documentos de arquivo (CNEDA, 
2012; BOLÍVAR, 2014).

A prioridade de desenvolver o modelo conceitual constitui um 
claro reflexo da transição que tem ocorrido nos últimos anos a partir de 
uma descrição unidimensional de arquivo, focado quase que exclusiva-
mente nas representações dos registros/documentos de arquivo, outra mul-
tidimensional, que visa a criação e manutenção de descrições de diferentes 
tipos de entidade (documentos de arquivo, agentes, funções, etc.) e suas 
inter-relações. Neste sentido, o objetivo do modelo conceitual de descrição 
arquivística espanhol é descrever:
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•	 Os diferentes tipos de entidades de um sistema de descrição arqui-
vística;

•	 As relações que ocorrem entre eles;

•	 Os requisitos básicos de informação para as descrições das entida-
des; e

•	 As normas relativas a entrada e saída de dados (CNEDA, 2012; 
BOLÍVAR, 2014).

Como é demonstrado na figura 2, o modelo espanhol possui seis 
entidades principais: documento de arquivo; agente; função e suas divi-
sões; norma; conceito, objeto ou acontecimento; e lugar. 

Figura 2 - Entidades do modelo conceitual espanhol

Fonte: CNEDA, 2012, p. 24

A entidade Documentos de Arquivo refere-se ao objeto tangível 
da gestão documental, a qual constitui o centro de atenção da Arquivo-
logia. A entidade Agente refere-se aos agentes/atores responsáveis ou par-
ticipantes na criação, produção, gestão documental dos documentos de 
arquivo. A entidade Função e Divisões refere-se às funções, atividades, pro-
cessos e ações realizadas pelos agentes, que estão registradas nos documen-
tos de arquivo. Já a entidade Norma refere-se às disposições, regulamentos 
que regulam a existência dos agentes, das funções que eles realizam ou os 
documentos de arquivo. A entidade Conceito, Objeto ou Acontecimento 
refere-se às ideias ou noções abstratas, coisas materiais, eventos ou aconte-
cimentos de que tratam os documentos. Por fim, a entidade Lugar refere-se 
aos espaços determinados (de que tratam os documentos de arquivo, onde 
outorgam os documentos de arquivo, etc) (CNEDA, 2012).
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É importante ressaltarmos que as entidades agente, função e suas 
divisões, e norma, são muitas vezes consideradas ‘tipos contextuais’ por-
que estes tipos de entidades habitualmente fornecem o contexto orgânico, 
funcional e normativo da criação, produção, gestão, etc. dos documentos 
de arquivo. No entanto, os agentes funções e divisões e norma podem, 
também, estar ligados às entidades documentais de acordo com um tipo de 
relacionamento diferente ao de ‘criação, produção, gestão, etc.’, ao de ‘tes-
temunho’ (origem funcional) ou ao de ‘regulação’, por exemplo, de acordo 
com o tipo de relação de ‘materiais’ (coisas) (CNEDA, 2012).

Figura 3 - Tipos de entidade e subtipos de entidade identificados 
no modelo conceitual espanhol

Fonte: CNEDA, 2012, p. 25.
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A figura 3 apresenta subtipos de entidades vinculadas às entida-
des principais, ou seja, diferentes subclasses de ‘objetos’:

•	 Dez subtipos do tipo de entidade de documentos de arquivo: gru-
po de fundos, fundos, divisão de fundos/grupo de fundos, séries, 
subsérie, fração série/subsérie, unidade documental, coleção, divi-
são de coleção e item documental.

•	 Três subtipos do tipo de entidade agente: instituição, família e pes-
soa.

•	 Quatro subtipos do tipo de entidade função e suas divisões: função, 
divisão de função, atividade/processo e ação (CNEDA, 2012).

As entidades que pertencem a um dos seis tipos identificados nes-
te modelo podem ser representadas pelas descrições independentes, mas 
interligadas dentro de um sistema de descrição arquivística. Neste sentido, 
a descrição de uma entidade particular, mesmo que relacionada com outras 
descrições, é criada e mantida separadamente, para evitar a repetição de 
informações dentro do sistema, melhorar a busca e recuperação de infor-
mações, etc. É importante ressaltar que os seis tipos de entidades principais 
(documentos de arquivo, agentes, função e suas divisões, normas, lugares, 
e conceito, objeto ou acontecimento) identificadas no modelo são obriga-
tórios (CNEDA, 2012).

8 consIderações fInaIs

Pela primeira vez a sociedade ocidental não está produzindo, 
gerenciando e/ou salvando objetos físicos ou artefatos, mas sim ten-
tando compreender e preservar padrões lógicos e virtuais que dão à in-
formação a sua estrutura, o seu conteúdo e o seu contexto e, portanto, 
o seu significado como uma evidência de atos e transações (COOK, 
2001).

Diante deste novo paradigma pós-custodial da Ciência da Infor-
mação, os profissionais da informação necessitam mudar o foco:
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•	 da informação para a busca do conhecimento e da compreensão; 

•	 das bases de dados para as bases de conhecimento, para a recontex-
tualização das atividades; 

•	 do conteúdo para o contexto;

•	 do resultado final para a intenção inicial de empoderamento;

•	 do artefato (o arquivo, o livro, o objeto museológico) para o pro-
cesso de criação atrás dele; 

•	 para as ações, programas e funções por trás daqueles processos; 

•	 dos substantivos para os verbos (Ex: Propriedades das Ontologias e 
dos Modelos Conceituais); e

•	 do texto para o contexto por trás ou através do texto ou da imagem 
(RIBEIRO, 2010).

A Teoria da Complexidade e suas metodologias auxiliam na com-
preensão da curadoria e da pós-curadoria ao manifestar a ideia de intera-
ções dos ambientes e contextos do material arquivístico. Neste cenário, 
a ligação é o princípio organizador da complexidade e o acesso está na 
reprodutibilidade da informação. Os modelos conceituais arquivísticos en-
tram em cena com o intuito de melhorar a descrição arquivística, ou seja, 
a representação das entidades arquivísticas, o acesso e a recuperação da 
informação através de formulações semânticas e contextuais oferecidas por 
tais modelos. 

Um próximo passo a se seguir nesta pesquisa é estudar a imple-
mentação dos modelos conceituais arquivísticos através das ontologias e, 
além disso, harmonizar os modelos conceituais arquivísticos no âmbito 
da ontologia FRBRoo/CIDOC CRM, para fins de integração de sistemas 
heterogêneos do patrimônio cultural, visto que não podemos dissociar a 
informação arquivística da informação do patrimônio cultural, onde estão 
inseridos, também, as informações e representações dos museus e das bi-
bliotecas. 
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