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caPítulo 7

reflexos da tecnologIa dIgItal no Processo de 
comunIcação da cIêncIa

Maria Manuel Borges

1 Introdução

Nas duas últimas décadas generalizou-se o uso da Internet e da 
World Wide Web que constituem a trama do ciberespaço. Nele vivem não 
apenas os signos que conhecemos do universo físico, mas também aqueles 
nativos deste meio, cuja natureza e essência é ser digital. No ciberespaço 
irrompem novas e mais latas modalidades de comunicação da ciência, as 
quais conformam práticas de colaboração, partilha, mediação e construção 
da ciência sustentadas pela tecnologia digital.

A literatura científica tem caraterísticas que a distinguem da co-
mum: é produzida pelo autor com o objetivo de divulgar os resultados da 
investigação, ou seja, serve para ser lida, comentada e citada, estando, por 
essa razão, ligada às questões da produtividade e indiretamente ao sistema 
de recompensas ou ‘teoria da troca’ de Hagstrom: ao contributo científico 
transmitido à comunidade está subjacente a recompensa, traduzida pelo 
reconhecimento profissional, resultando num circuito de retroação posi-
tiva que beneficia todos os atores envolvidos. Bordieu (2004, p. 34) cha-
ma-lhe “capital simbólico” enquanto Latour e Woolgar (1986) preferem o 
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termo “credibilidade”: trata-se de um acumulado de “crédito” com vista a 
ser usado na obtenção de mais “crédito”. Sendo, pois, um tipo de literatura 
produzida com estes objetivos, quanto maiores forem as condicionantes à 
sua difusão, tanto mais difícil será para os autores atingirem a visibilidade 
pretendida, traduzida pelo volume de citações, com naturais consequên-
cias para eles próprios, para o progresso da investigação, bem como para 
a própria sociedade no seu conjunto. A publicação anual de cerca de dois 
milhões de artigos, tem estimulado o debate, nas últimas duas décadas, 
sobre é o modelo de publicação, profundamente dialógico e partilhado, 
que o novo meio inspira120:

A natureza do ‘paper’ ou ‘artigo’ científico ou académico foi formatado 
pelo meio da sua publicação e distribuição. Cada item deve ser um grão 
de informação independente, ligado por índices e resumos e referências 
cruzadas. Há um valor (para a promoção e posse) na acumulação desses 
grãos. [...] A rede é um lugar de diálogo. [ ] É um diálogo em que ape-
nas alguns participam, talvez, mas que é radicalmente aberto a todos 
os que cumprirem com rigor as suas normas. Nesse espírito, talvez pos-
samos começar a falar não de uma forma esotérica de publicação, mas 
de um reino de diálogo socrático (OKERSON; O’DONNEL, 1995, 
tradução nossa).

A tónica da aceleração no acesso ao texto integral é particular-
mente sensível quando se trata de informação científica e é por essa razão 
que todas as tecnologias, e muito particularmente a digital, desempenham 
um papel preponderante na sua expressão. Contudo, a passagem de um 
sistema fechado para um sistema aberto não se faz a um mesmo ritmo, já 
que estes  dependem, antes de mais, das práticas instituídas pelas várias 
comunidades epistémicas e ainda de outros fatores:

(a) existência de investigação ativa; (b) valor da disseminação de re-
sultados; (c) presença de um colégio invisível ativo; (d) prevalência de 
projetos em colaboração em larga escala; (e) dispersão geográfica da 
equipa; (f ) interdisciplinaridade da colaboração da investigação e uso 
de grande quantidade de dados e (g) papel das patentes na proteção 
da propriedade intelectual (HURD, 2000, p. 1283, tradução nossa).

120 Existem múltiplos aspetos da comunicação da ciência que estão em discussão hoje, desde os modelos de 
certificação pelos pares até à sua medição, mas aqui pretende-se destacar o processo de abertura, transversalidade 
e horizontalidade que o meio digital proporciona.
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São estas variáveis que contribuem para formar as culturas espe-
cíficas das diferentes tribos, para usar a terminologia de Becher e Trowler 
(2001), e , consequentemente, a forma como incorporam a tecnologia di-
gital nas práticas de construção da ciência.

A ampla disseminação dos resultados é o grande objetivo do Aces-
so Aberto (AA) à informação científica, procurando responder à necessi-
dade de ampliar, tanto quanto possível, os canais atualmente disponíveis 
para a sua difusão. Para Cribb e Sari (2010), o AA ao conhecimento deve 
ler-se como um direito humano e a única forma de ultrapassar a lacuna 
entre a criação e a partilha do conhecimento, uma lacuna que sublinha 
fortemente as assimetrias entre os que podem e os que não podem aceder, 
e, portanto, fazer uso do conhecimento produzido. E, na verdade, temos 
todos os meios de incrementar exponencialmente a capacidade de circula-
ção do conhecimento e a participação globais com todas as vantagens que 
daí decorrem:

O acesso aberto fornece recursos académicos para um grande núme-
ro de professores e alunos que realizam os seus estudos fora do cír-
culo privilegiado das principais instituições. [...] Esses ganhos só são 
alcançados através do compromisso de estudiosos em todos os lugares 
para encontrar novas formas de melhorar o acesso ao conhecimento 
(WILLINSKY, 2003, tradução nossa).

2 a centralIdade da comunIcação da cIêncIa

A comunicação científica é o processo que se inicia na in-
vestigação e culmina na disseminação ou partilha dos resultados. As 
modalidades que assume dependem das “comunidades epistémicas” 
(KNORR-CETINA, 1999)121 ou “comunidades de práticas” (LAVE; 
WENGER, 1991), um processo interativo no qual o conhecimento 
é comunicado, usado e desenvolvido numa comunidade (KLING; 
MCKIM, 1999). Numa aceção mais geral, considera-se o modo como 
os académicos em qualquer área do conhecimento usam e disseminam 

121 (KNORR-CETINA, 1999) Nesta obra, Knorr-Cetina chama a atenção para o que designa por ‘diversidade 
da culturas epistémicas’ que assenta nas máquinas de conhecimento ou máquinas epistémicas as quais revelam 
a fragmentação da ciência contemporânea. 
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a informação através de canais formais ou informais122. 

A publicação é considerada a face visível da ciência ou a sua es-
sência, como sublinha Garvey em Communication the essence of science 
(GARVEY, 1979), que Nentwich (2003) traduz como ‘o núcleo formal da 
comunicação entre os académicos’ que une autores/leitores. A publicação 
constitui, assim, o objectivo último da ciência, ligando-a, deste modo e 
estreitamente, ao processo de tornar públicos os resultados da investigação 
(CRONIN, 2005, p. 11). Karin Knorr-Cetina explicita esse sentido, tor-
nando-o sinónimo do processo de comunicação: 

a comunicação é dita ser intrínseca à ciência pelo facto de a ciência 
moderna ser um empreendimento colectivo que depende de os resul-
tados obtidos por cientistas individuais serem retomados por outros 
cientistas que se fundam neles e os desenvolvem. A ciência projeta-se 
a si mesma no futuro através da comunicação (KNORR-CETINA, 
1999, p. 378).

A introdução de uma qualquer nova tecnologia implica a alte-
ração ou reconfiguração de processos. Contudo, as transformações a que 
assistimos hoje são mais de natureza estrutural do que essencialmente 
orientadas pela tecnologia digital, isto é, a principal mudança regista-se 
na quebra da linearidade da comunicação, substituída por um modelo in-
terativo de rede, essencial para o crescimento e gestão do conhecimento. 
Roosendall e Geurts reconhecem, contudo, que o desenvolvimento das 
Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) vai suportar, sobretudo, 
as duas principais partes interessadas na comunicação científica, o autor e 
o leitor (ROOSENDAAL; GEURTS, 1998).123 Numa outra obra em que 
refletem sobre as forças e as funções da comunicação da ciência, identificam 
as quatro forças complementares do mercado da comunicação científica, 
ou ‘espaço de informação’, através de pares complementares: no primeiro 
conjunto, encontram-se os atores (autores/leitores) e a acessibilidade (dis-
ponibilidade/recuperação), “eixo que descreve as dinâmicas do mercado 
122 Para mais informação sobre esta matéria, veja, por exemplo: Borgman and Furner (2001) e Borgman (2007) 
O facto de os canais informais se terem expandido e assumido formas amplas de disseminação de contactos 
interpessoais, associadas aos meios tecnológicos de que dispomos, torna estes canais um meio privilegiado para 
a afirmação da prioridade científica face à morosidade dos canais formais.
123 Note-se que são, muitas vezes, papéis intermutáveis porque um autor é também leitor e vice-versa.
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e os modos de transação”, enquanto no segundo conjunto se encontra o 
conteúdo (questões/respostas) e a aplicabilidade (ciência/tecnologia), “eixo 
que descreve os diferentes aspetos do conteúdo que são negociados”. Estes 
dois eixos e respetivos pares são suficientes para descrever a sua dinâmica 
(ROOSENDAAL; GEURTS; HILF, [s.d.]). Evidentemente que o primei-
ro eixo é aquele que focaliza a nossa atenção, e é discutido neste trabalho, 
na medida em que condiciona fortemente o modo como o segundo se 
pode consubstanciar.

Para além das forças que estruturam a comunicação científica, 
(Roosendaal et al., 2001) identificam as quatro funções que cumpre e que 
resumem os pontos essenciais deste processo: (i) registro, fundamental 
para estabelecer a prioridade intelectual, (ii) arquivo, cuja acessibilidade 
tem de ser assegurada ao longo do tempo, (iii) certificação, uma função 
crucial para a certificação do material publicado estabelecido através da 
arbitragem científica, e (iv) disseminação, isto é, o processo pelo qual o 
investigador se mantém a par do que vai sendo publicado na sua área. Estas 
funções distribuem-se pelos eixos mencionados, constituindo uma espécie 
de tetaedro, em conjuntos de pares, como acontece com o mercado: “o 
registo e a consciencialização constituem aspetos distintos da observação 
científica, enquanto [ ] a certificação e o arquivo aspetos distintos do jul-
gamento científico”(ROOSENDAAL; GEURTS, 1998, p. 14-15). Esta 
distinção permite aos autores descrever as várias atividades ou transações 
no que concerne, por um lado, ao conteúdo, i.e., à transferência do conhe-
cimento, e, por outro lado, à sua aplicabilidade na investigação. Não temos 
qualquer dúvida em afirmar que das funções que cumpre a comunicação 
da ciência, aquela ligada às questões da prioridade intelectual é a que tem 
potenciado a transformação porque está intrinsecamente ligada ao reco-
nhecimento do contributo e assim à ‘acumulação de crédito’.

3 o arquIvo da cIêncIa

O arquivo da ciência é o conjunto das publicações, de tipologia 
variada, que constitui o testemunho mais perene da afirmação da priori-
dade intelectual da descoberta científica. Tal conjunto, típica e maiorita-
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riamente constituído por monografias, artigos em publicações periódicas 
e atas de congressos, constitui o canal formal de comunicação da ciência 
e é, até agora, o principal arsenal que alimenta novos ciclos, devendo, por 
essa razão, ser acessível, e, portanto, preservado. É sobre ele que incidem 
as atuais propostas de abertura da ciência que têm por objetivo promover 
a sua ampla disseminação. Assume, pois, neste âmbito, uma importância 
fundamental o acesso e uso alargado da informação científica para aumen-
tar a qualidade e produtividade dos sistemas de ciência mundiais. Esta 
convicção levou à adoção da OECD Principles and Guidelines for Access 
to Research Data from Public Funding (OECD, 2007), onde os governos 
representados124 assumem o compromisso de trabalhar no sentido de esta-
belecer, entre outros, (i) regimes de acesso aos dados da investigação que 
estão na base dos resultados publicados, o que constitui um retorno do in-
vestimento público para a sua captação na medida em que podem ser uma 
fonte potencial de conhecimento para novas investigações. É importante 
lembrar que “o valor dos dados reside no seu uso” (U.S., 1997) e que os 
esforços para assegurar a sua acessibilidade se traduzem, em última análise, 
em benefícios para a ciência, e consequentemente, para a humanidade. 
Dos treze princípios pelo relatório da OECD, destacamos os dez seguintes, 
grande parte dos quais usa a Internet como infra-estrutura:

>  Abertura: acesso igualitário para a comunidade internacional de 
investigação ao menor custo possível, preferencialmente não supe-
rior ao custo marginal de disseminação e através da Internet;

>  Transparência: disponibilização dos dados e das organizações 
produtoras de dados, documentação sobre os dados bem como so-
bre o seu uso;

>  Conformidade legal: tendo em conta, no desenho do acesso a 
esses dados digitais, as disposições legais nacionais e os  legítimos 
interesses de todas as partes interessadas;

>  Responsabilidade formal: promoção de regras explícitas e formais 
sobre a responsabilidade das várias partes envolvidas com os dados;

124 Governos da África do Sul, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coreia, China, Dinamarca, Estados Unidos 
da América, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Holanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Lu-
xemburgo, México, Nova Zelândia, Noruega, Polónia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Espa-
nha, Reino Unido, Suécia, Suíça e Turquia.
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>  Profissionalismo: construção de regras institucionais para a gestão 
de dados digitais baseados em normas profissionais relevantes bem 
como nos valores embebidos nos códigos de conduta das comuni-
dades científicas envolvidas;

>  Interoperabilidade: ter em conta as normas e requisitos interna-
cionais em uso nas diferentes situações através da cooperação com 
outras organizações internacionais;

>  Qualidade: o valor e a utilidade dos dados da investigação de-
pende da sua qualidade intrínseca, o que recomenda o desenvolvi-
mento de normas que a assegurem;

>  Segurança: aplicação de técnicas e instrumentos que garantam a 
segurança e integridade dos dados da investigação;

>  Eficiência: evitar duplicação desnecessária na coleta de dados e

>  Sustentabilidade: medidas para assegurar o acesso ao longo do 
tempo aos dados que foram considerados para preservação.

Esta partilha de dados tem todas as vantagens enunciadas e ain-
da aquelas resumidas por Tenopir et al., (2011) que visam a sua reuti-
lização: a preservação ao longo do tempo, a otimização de recursos, a 
possibilidade de replicação de estudos, etc. Os resultados deste estudo 
de Tenopir et al. apontam algumas das razões que podem encorajar os 
investigadores a partilhar ao menos uma parte dos seus dados e a reutili-
zar outros, em condições definidas, se obtiverem alguma vantagem com 
isso: a obtenção do crédito através da citação da origem dos dados ou a 
cópia dos artigos onde os dados foram utilizados encontram-se entre os 
exemplos apontados.

Assistimos hoje a uma abertura progressiva que extravasa os re-
sultados publicados e pede também os dados que lhes dão origem. Estes, 
se abertos a outros investigadores, prestam-se à significação em novos con-
textos e não se esgotam, como até aqui, num conjunto fechado, e portanto 
finito, de significados. Se tivermos em conta que a ciência atual se carate-
riza por produzir uma quantidade massiva de dados, a sua abertura e a sua 
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interligação aumentam extraordinariamente o seu potencial de significação 
bem como o seu impacto, particularmente na resolução dos problemas 
complexos que enfrentamos no mundo contemporâneo.

4 a exPansão dos meIos de dIssemInação

Em Opening Science, Bartling e Frieskike (2014), recordam-nos 
que tanto a Internet como a World Wide Web (WWW), desenhadas na 
academia para fins de investigação, invadiram o nosso quotidiano, acaban-
do por transformar muitos dos seus aspetos.125 São as mesmas vias, como 
vimos, pelas quais a ciência se faz e se expande, reconfigurando o fazer 
científico no que toca ao acesso, escrita, produção e disseminação deste 
tipo de informação, estimulando outras práticas de colaboração, de revisão 
e de medição dos contributos. 

Michael Nentwich, em 2003, descreveu em Cyberscience: Rese-
arch in the Age of the Internet as principais consequências da difusão das 
TIC não apenas na academia, a qual se expande progressivamente para 
o terreno do ciberespaço, mas também na própria ciência, definida nesta 
obra como ciberciência, i.e. “o conjunto de atividades científicas e de in-
vestigação no terreno do virtual gerado pela redes de computadores e pelos 
avanços das TIC em geral”, ou, por outras palavras “o que os investigado-
res fazem no ciberespaço” (NENTWICH, 2003, p. 22). Essas mudanças 
podem sintetizar-se, segundo Nentwich, em cinco pontos: (i) acesso faci-
litado aos dados, através das bases de dados em linha, (ii) computação dis-
tribuída, particularmente importante para a elaboração de modelos com-
plexos, (iii) capacidade de administração de questionários em larga escala 
quando aplicados em linha, (iv) organização do trabalho tendo em conta 
os fusos horários das equipas que nele trabalham e (v) construção de bases 
de dados distribuídas (NENTWICH, 2003). Na mesma obra, Nentwich 
aponta para um aspeto que vai retomar mais tarde, o do potencial poder 
criativo dos novos media. 

125 Os autores têm o cuidado de sublinhar que a pluralidade de termos não aponta para uma situação de sinoní-
mia: e.g. ‘Ciência 2.0’ não é sinónimo de ‘Ciência Aberta’, já que se a primeira é a expressão pura destes novos 
meios, a segunda implica, além disso, que os conteúdos estejam disponíveis.
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Já mais recentemente, Nentwich e Konig (2012) focam a sua 
atenção nas Redes Digitais para constatar que, num período curto de tem-
po, os universos da coleta e da disseminação de dados, de todos os dados, 
estão a sofrer alterações. O mesmo sublinha Borgman (2015) em Big Data, 
Little Data, no Data onde reflete sobre a disponibilidade dos ‘Big Data’ e 
as suas implicações para as diferentes culturas epistémicas, comparando o 
seu significado atual ao da ‘Big Science’, de que falava Derek de Solla Price, 
nos anos 60 do século passado. 

A transformação trazida pela Internet ou, mais concretamente, 
pelas ferramentas e dados digitais, usados de um modo colaborativo e dis-
tribuído, é o objeto de Knowledge Machines (MEYER, SCHROEDER, 
2015). Nesta obra frisa-se o modo como as tecnologias digitais constituem 
‘máquinas do conhecimento’, isto é, instrumentos de manipulação de da-
dos que contribuem para o avanço e utilização da investigação. 

A quantidade extraordinária de dados de que dispomos e que 
estão em crescimento contínuo, por um lado, e, por outro lado, a extrema 
dificuldade e custo em obter alguns deles, faz com que o significado da sua 
reutilização não se possa isolar na validação dos resultados, mas vá mais 
longe e se aplique a outros contextos. Sinal da importância desta abertura 
são os projetos em curso um pouco por todo o mundo. Ainda muito re-
centemente - 15 de janeiro de 2016 - foi anunciado o projeto CENDARI 
(Collaborative European Digital Archive Infrastructure), financiado com 
6,5 milhões de libras pelo 7º Programa-Quadro da União Europeia. Este 
projeto, destinado a disponibilizar meio milhão de recursos digitalizados a 
partir de fontes medievais e da I Guerra Mundial, oriundos de  mais de mil 
e duzentas instituições de todo o mundo, pretende colocar nas mãos dos 
investigadores meios que lhes permitam transcender barreiras geográficas 
e aceder a essa acumulação de dados transnacional. Ainda na Europa, um 
dos projetos mais importantes é o Open Access Infrastructure for Research in 
Europe (OpenAIRE, 2016), que, no momento de escrita deste texto, está 
perto de atingir 14 milhões de publicações e 17 mil conjuntos de dados 
(datasets), oriundos de mais de 6 mil repositórios. Mas há outros exemplos 
desta nova malha como o Grid Particle Physics (GridPP) (PARK; SHIM, 
2011), que vive da força de computação distribuída, ou que resulta da 
colaboração do público com a academia como é o caso do Galaxy Zoo, o 
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qual, ao fim do primeiro ano de funcionamento, tinha recebido contribu-
tos de mais de 150.000 pessoas (GALAXY ZOO, 2015). O envolvimento 
do público e o esforço colaborativo está também presente nas humanida-
des, como o projeto Pynchon wiki, destinado a discutir a obra de Thomas 
Pynchon (2015), demonstra. A colaboração estreita entre centenas de vo-
luntários e os investigadores torna possível a recolha de resultados impos-
sível de obter pelas formas tradicionais do ‘fazer ciência’.

Os vários exemplos apontados são ilustrativos desta nova forma 
do ‘fazer ciência’126, que tem uma gama diversificada de definições, e que 
faz uso amplo da capacidade colaborativa, da incorporação de distintos 
media, e ainda pode incluir capacidade computacional, quer envolva pu-
ramente a comunidade académica, quer amplie o conjunto de sujeitos im-
plicados nessa colaboração exteriores à academia. E se as designações para 
estes novos ‘fazeres’ não são consensuais, o que parece sê-lo é o conjunto de 
áreas onde o impacto de faz sentir, como sublinha Jankowski (2010, p. 7):

• Processos de investigação: inclusão crescente do computador em 
todos os processos de investigação, envolvendo frequentemente 
máquinas de alta velocidade, grande capacidade e a trabalhar em 
rede;

• Constituição de colaboratórios virtuais: estruturas virtuais de or-
ganização que envolve a colaboração à distância entre investigado-
res, frequentemente de âmbito internacional;

• Formas experimentais de olhar para os dados: a visualização de 
dados, como a análise de redes e de hiperligações ou de represen-
tações multimedia e dinâmicas e

• Publicação, distribuição e preservação do trabalho intelectual atra-
vés da Internet, quer pelas vias tradicionais (editoras, bibliotecas 
digitais), quer por vias menos formais ou institucionalizadas (e.g. 
sites de redes sociais, sites web pessoais).127

126 (IEEE, 2014) Há uma grande quantidade de designações para exprimir estas novas modalidades. Uma delas 
é a e-Ciência, cuja definição, que podemos encontrar na página Web do IEEE dedicada a conferências sobre 
este tema, é a seguinte: “a e-Ciência abrange todos os campos da investigação e todos os estádios do ciclo da 
investigação, desde a formulação de questões de investigação, através da simulação em larga escala ou análise de 
dados, descoberta científica até à partilha, reutilização e reaplicação de resultados, dados e outras ferramentas 
relevantes, processos e conhecimento” que, na versão condensada, se apresenta como: “a e-Ciência promove a 
inovação em colaboração investigação computacional ou aplicada a grande quantidades de dados em todas as 
disciplinas ao longo do ciclo de vida do processo de investigação”. Mas não tem necessariamente de enfatizar 
o uso de computadores de elevada performance e a utilização de vastos conjuntos de dados, basta enfatizar a 
incorporação de vários media e redes digitais no processo de investigação. In: IEEE (2014, tradução nossa).
127 Tradução e adaptação do original nossa.
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Este incremento claro de exposição de resultados e de dados su-
blinha e incrementa um potencial aumento de ‘crédito’: o que leva os au-
tores a publicar no núcleo de títulos mais significativo de uma disciplina é 
a tentativa de garantir para o seu trabalho um elevado volume de citações 
que expressam a sua influência na área. A citação e o acesso estão, clara-
mente interligados, uma vez que a disponibilidade da fonte é uma das con-
dições da citação (BORGMAN; FURNER, 2001, p. 26). Para permitir 
incrementar a citação de dados, tornando-os mais acessíveis, úteis e reutili-
záveis, foi criado o DataCite (2016). O DataCite atribui um identificador 
perene (DOI – Digital Object Identifier) aos dados, facilitando a sua cita-
ção, tal como acontece com as publicações, e que pode efetivamente fazer 
a diferença entre a disponibilização ou não de dados. 

É a consciência da necessidade desta exposição que leva os au-
tores a aumentar o uso das diferentes e crescentes modalidades dos canais 
informais, os quais complementam os meios clássicos de comunicação da 
ciência: ferramentas de comunicação – blogues, wikis – de partilha - Redes 
Sociais Académicas, repositórios científicos, incluindo repositório de da-
dos – de gestão de referências bibliográficas – Zotero, Mendeley, etc. – de 
desambiguação dos autores – Researcher ID, ORCID – de exploração de 
novas métricas – Altmetrics – de exploração de novas formas de arbitragem 
científica, novos formatos de publicação, novos modelos de proteção da 
propriedade intelectual. 

A tecnologia digital está a transformar significativamente o modo 
como as diferentes culturas epistémicas fazem investigação, o que nos co-
loca em trânsito, como referem Bartling e Friesike, para uma segunda re-
volução científica ou, pelo menos, “para as alterações mais importantes nas 
ciências e nas humanidades do nosso tempo e de um futuro previsível” 
(BARTLING; FRIESIKE, 2014, p. 3). Os vários processos de transfor-
mação em curso constituem (i) uma democratização da investigação pela 
maior abertura aos recursos de informação de todo o tipo – o que gera um 
efeito de transparência que deve beneficiar a ciência - e ao envolvimento 
da sociedade quer pelo engajamento dos cidadãos  nos processo científicos, 
quer pela sua inclusão nas discussões científicas; (ii) de novos métodos de 
investigação que visam responder ao ‘Big Data’, um crescendo de cola-
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boração na investigação através de fenómenos de partilha entre pares e o 
público em geral.

5 o PaPel das bIblIotecas unIversItárIas no contexto da InvestIgação

Já referimos que os conjuntos de dados que os investigadores têm 
hoje ao seu dispor quer para a simulação de modelos de sistemas físicos, 
representação de modelos de processos naturais ou comportamentos de 
indivíduos e sociedade, desencadeiam novos métodos de investigação, mas 
geram igualmente desafios pela complexidade que se coloca ao seu proces-
so de arquivo, preservação e utilização efetiva, metadados, proveniência, 
privacidade, confidencialidade, direitos de propriedade, etc. Um desses 
exemplos, que ilustra a dimensão do problema, é o projeto da Biblioteca 
do Congresso, How Tweet It Is, dedicado a preservar os dados desta rede 
social (ZIMMER, 2015). A mesma Biblioteca do Congresso é respon-
sável pela National Digital Information Infrastructure and Preservation 
Program (Digital Preservation, 2016), cabendo-lhe definir uma estratégia 
nacional de coleta, preservação e difusão de conteúdo natureza digital, de 
modo a assegurar a sua preservação ao longo do tempo.

Considerando a dependência da ciberciência dos dados digitais, 
os projetos de digitalização levados a cabo pelas bibliotecas são fundamen-
tais neste contexto. Tanto os projetos de bibliotecas digitais que resultam 
da digitalização de objetos analógicos e que incorporam, muitos deles, 
valor acrescentado face ao objeto original, como os novos objetos arma-
zenados em repositórios institucionais e temáticos, tornam a biblioteca 
uma das principais partes interessadas, fornecendo quer o material, quer 
o conhecimento especializado em todos os processos envolvidos com a 
sua organização e preservação. A criação de metadados e de dados ligados 
(LOD), as questões da interoperabilidade, a prestação de novos serviços, 
a colaboração em serviços de descoberta, a participação em projetos de 
publicação, incluindo revistas em Acesso Aberto, a gestão de repositórios 
institucionais, a preservação ou, de um modo mais amplo, a curadoria dos 
dados, entendida como a gestão ativa da preservação ao longo do ciclo 
de vida do objeto, são apenas algumas das preocupações assumidas pelas 
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bibliotecas, particularmente as universitárias, na contemporaneidade. No 
Reino Unido, o Digital Curation Centre (DCC) tem por objetivo apoiar 
a formação de investigadores e curadores de dados de forma a que possam 
gerir e partilhar os dados digitais ao longo do ciclo de vida da investigação. 
A curadoria digital “envolve a manutenção, preservação e adição de valor 
aos dados digitais ao longo do seu ciclo de vida, [ ] procurando assegurar 
a sua disponibilidade para reutilização” (DIGITAL CURATION CEN-
TRE, 2016). 

Qualquer ambiente de investigação pede às suas bibliotecas que 
assumam um papel ativo enquanto alavanca de informação, coligindo e or-
ganizando as fontes fundamentais que ancoram a produção da ciência. Se 
olharmos para os reflexos da paisagem digital em emergência, a sua atua-
ção expressa-se em domínios muito distintos, bem patente nos primórdios 
das bibliotecas digitais na segunda metade dos 1990s128 cuja complexida-
de requer equipas interdisciplinares na sua abordagem. A construção das 
bibliotecas digitais foi a tónica dominante nos anos seguintes em todo o 
tipo de bibliotecas, mas naquelas universitárias os repositórios, sobretudo 
institucionais, vieram competir pelos recursos, sempre escassos, destas bi-
bliotecas gerando, em simultâneo, mais conteúdos digitais e desenhando 
novos papéis para os seus profissionais. 

A disponibilização de uma vasta quantidade de objetos digitais 
que, de outro modo, permaneceriam dificilmente acessíveis pelas mais 
distintas razões – raridade, dificuldade de manipulação, localização, entre 
outros -, aliados àqueles que os repositórios vieram incluir, permitem hoje 
a aplicação de métodos que visam analisar e visualizar quantidades mas-
sivas de dados. É porque dispomos de todos estes dados que a e-Science, 
e-Research, Digital Scholarship ou Digital Humanities ganham espessura e 
sentido. Assim, a tónica da acessibilidade à informação científica, através 
de bibliotecas digitais e repositórios, a monitorização do seu consumo, a 
avaliação da produção científica pelo recursos a diferentes métricas e as 
questões da preservação digital, ou, de uma forma mais ampla, da cura-
doria digital, já que, progressivamente, se pede também a submissão dos 

128 Nos Estados Unidos da América, nas duas fases de iniciativas digitais, DLI-1 e DLI-2 (1994-1999), foram 
selecionados projetos que visavam responder a problemas estimulados ou específicos do universo digital. Para 
mais informação veja FOX, E. A. (1999).
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dados da investigação aos repositórios, são aspetos centrais para estas bi-
bliotecas, exigindo uma preparação apropriada dos seus profissionais.

Num trabalho publicado em 2013, Moving Towards an Open Ac-
cess Future: the role of academic libraries (HARRIS, 2012), um grupo de 
especialistas apontou as principais alterações para as bibliotecas no novo 
contexto que desvaloriza os recursos residentes na instituição em favor de 
sistemas de descoberta capazes de descortinar uma gama mais ampla de re-
cursos que extravasa o catálogo, o papel que passam a assumir no contexto 
dos repositórios, o acento tónico nos serviços fornecidos, uma tendência 
para o trabalho em rede, partilhando funções e serviços, e, finalmente, um 
destaque para o profissional da informação: “The information professional 
is the library of the future”.129

6 conclusão

Pelo exposto, várias conclusões podem ser retiradas. Em primeiro 
lugar, e antes de mais, o lugar ocupado pelo artigo científico no processo 
de comunicação académica parece ter reassumido uma maior centralidade. 
Para o arquivo da ciência poderão ficar as versões definitivas, postprints, 
mas também aquelas que lhes deram origem e que foram divulgadas am-
plamente pelos pares130. Em segundo lugar, é inquestionável a importância 
da abertura para os autores às suas publicações, no sentido de aumentar a 
possibilidade de difusão dos seus trabalhos. Um trabalho lido não é forço-
samente citado, mas um trabalho de acesso condicionado a um grupo res-
trito poderá perder parte do impacto que seria capaz de obter. Em terceiro 
lugar, as condicionantes atuais não são de todo técnicas, mas antes relevam, 
simultaneamente, de duas ordens de fatores: uma económica - os interesses 
das editoras - e outra, e mais fundamental, de mentalidades dos autores. 
A abertura crescente dos editores à disponibilização das versões preprint e 
postprint evidencia, pelos números de submissões aos repositórios institu-
cionais, uma forte inércia na academia131.

129 Uma descrição interessantes sobre os novos papéis que devem ser assumidos peloas bibliotecas no âmbito do 
‘dilúvio digital’ (digital deluge) é descrito neste trabalho de GRIFFIN (2013).
130 Convém realçar que a cultura de preprints ou de circulação de manuscritos em círculos mais ou menos restri-
tos constitui uma prática regular da ciência.
131 Naturalmente que a esta inércia não são alheias as práticas das comunidades epistêmicas um novo meio tende 
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Os canais formais e informais de disseminação da ciência não são 
apenas um modo distinto de expressão, antes assumem aspetos diversos de 
atualização, mais ou menos célere, de revisão ou certificação e de preservação.

Tocada pela tecnologia digital, tanto o ciclo da informação cientí-
fica nas suas diferentes fases, como o contexto em que esse ciclo tem lugar 
são afetados. É a tecnologia digital, e mais particularmente a Internet e a 
WWW, que está na base de uma segunda revolução científica, a qual am-
plia os meios e as modalidades de expressão da construção do conhecimen-
to, cujas marcas são visíveis nos termos que usamos para descrever o futuro 
da investigação. ‘Ciência 2.0’, ‘Ciberciência’, ‘Ciência Aberta’ ou ‘Huma-
nidades Digitais’ são apenas formas de referir que a investigação do futuro 
fará uso e ganhará expressão pelas e nas Internet e WWW (Bartling et al., 
2014) através do uso dos novos espaços comunicacionais para fazer ciên-
cia. Ao facilitar e promover novas formas de comunicação entre os indiví-
duos, incluindo a criação de novas comunidades, centradas em interesses 
comuns, a tecnologia digital permite a constituição de colaboratórios, que 
fazem uso do espaço virtual, e aporta em si a possibilidade de reconfigurar 
cada uma das fases deste ciclo, (re)desenhando, deste modo, a paisagem 
do acesso à informação científica e com isso a exploração deste território.

Temos assistido a um reforço positivo das agências de financia-
mento para a necessidade de abertura aos recursos de informação custeados 
com dinheiros públicos. Isto não significa que se venha a prescindir da 
publicação pelos canais habituais, mas antes que é necessário complemen-
tar essa difusão garantindo um acesso, tão irrestrito quanto possível, ao 
conhecimento de modo a tornar mais  igualitárias as condições de acesso 
ao conhecimento. 
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caPítulo 8

la evolucIón de la comPlejIdad tecnológIca 
de la web semántIca

Juan-Antonio Pastor-Sánchez

1 IntroduccIón 

La Web actual es muy diferente de aquella diseñada por Tim 
Berners-Lee que fue presentada al mundo en 1992. Desde entonces hasta 
hoy día, este servicio de Internet se ha convertido en una plataforma 
cliente-servidor universal sobre el que se desarrollan todo tipo de 
aplicaciones e intercambian contenidos muy diversos. En la actualidad 
la Web se ha convertido en una realidad incardinada en nuestro devenir 
diario. La mayor parte de los usuarios son poco conscientes que múltiples 
tipos de servicios y contenidos utilizan la Web como núcleo tecnológico de 
desarrollo (GUINARD; TRIFA; WILDE, 2010). Redes sociales, medios 
de comunicación digitales, contenidos multimedia, comercio electrónico, 
gestión financiera o herramientas de gestión corporativas son algunos de 
los ámbitos en los que la Web constituye la plataforma de funcionamiento.

Por lo tanto, la Web es algo más que un entorno en el que los 
usuarios interactúan con contenidos e información. La propia arquitectura 
de la Web permite su ampliación mediante nuevas tecnologías que hacen 
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posible crear nuevas aplicaciones que van más allá de la gestión o generación 
de documentos HTML132. Los desarrolladores de contenidos y servicios 
vieron el potencial de la web como plataforma para la publicación y el 
intercambio de información estructurada.

Una primera reflexión nos podría acercar a la idea que Internet en 
general y la Web en particular han cambiado para siempre el concepto de 
documento. De hecho, desde mediados de los años 90 del siglo pasado la 
mayoría de los documentos nacían digitalmente en entornos ofimáticos. A 
partir de este momento, con el auge de Internet comenzaron a manejarse 
de forma masiva los documentos digitales, fundamentalmente a través del 
correo electrónico y la publicación distribuida en múltiples formatos y 
niveles de agregación realizada mediante la Web (JAEGER; BERTOT, 
2010). La auténtica revolución de la Web no resulta tan visible para el gran 
público. El documento digital, en diferentes formatos, como paradigma 
de la Web, es ampliamente superado en volumen y heterogeneidad por los 
datos estructurados publicados en este sistema (HEATH;  BIZER, 2011). 
El desarrollo de tecnologías y su aplicación para que grandes cantidades de  
datos estructurados estén disponibles a través de la Web se agrupan bajo 
el nombre de Web Semantica (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 
2001). Denominaciones como Linked Open Data, Hyperdata o Data on the 
Web se refieren a distintos “sabores” de una misma realidad: la publicación 
de grandes volúmenes de datos altamente estructurados en la Web.

Se trata de un fenómeno que tiene profundas implicaciones 
que afectan tanto a los usuarios, como a las instituciones que tienen en la 
Web un soporte para sus servicios. Las bibliotecas o archivos, por poner 
un ejemplo, comienzan a plantearse publicar sus catálogos, autoridades 
y materias en forma de conjuntos de datos abiertos, disponibles para 
su consulta, descarga y reutilización (HASLHOFER; ISAAC, 2011). 
Entran en juego aspectos técnicos, pero también otros relacionados con la 
descripción y la representación de los recursos informativos, el acceso, la 
calidad, preservación y autenticidad de los datos disponibles o las licencias 
de uso entre otros.

132 HyperText Markup Language. Es un lenguaje de marcado usado para la estructuración y el formato de páginas web.
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Por otro lado, la Web requiere herramientas eficientes de 
recuperación de información. No solamente existen más de 900 millones 
de sitios web en todo el planeta133, sino que el número de páginas en cada 
uno de ellos puede ser de varios cientos e incluso miles. A lo anterior cabe 
añadir que un conjunto de datos puede tener un número indeterminado 
de elementos. Por poner un ejemplo Datahub134 recoge más de 10.000 
conjuntos de datos, entre los cuales DBpedia135 ofrece 1.200 millones de 
tripletas o más “modestamente” GeoNames136 contiene casi nueve millones 
de nombres geográficos. En consecuencia, tal y como afirma Spivack (2007) 
con la aparición de los contenidos generados en la web 2.0 se produjo un 
cambio en el funcionamiento de los motores de búsqueda que también se está 
produciendo con la incorporación de grandes volúmenes de datos accesibles 
directamente a través de la web. Con la Web 2.0 se incorporaron entradas 
y comentarios de blogs, perfiles de redes sociales o foros de debate, siendo 
preciso adaptar la dinámica de los motores de búsqueda a estos contenidos. La 
existencia de datos estructurados con un modelo de descripción semántica no 
solamente demanda un nuevo enfoque en la recuperación de información en 
la Web, sino que perfila nuevas posibilidades para que dichos datos puedan 
hacer viable el desarrollo de servicios de valor añadido partiendo de procesos 
de inferencia o el descubrimiento de información.

La Web conforma un ecosistema de gran complejidad y sujeto a 
continuos cambios. El W3C137 siendo consciente de ello, no solo centra su 
trabajo en el desarrollo de estándares y tecnologías. También pretende ser 
un centro aglutinador, en el que usuarios, desarrolladores, investigadores, 
empresas y fabricantes participen e intercambien la experiencia resultante 
de aplicar y desplegar dichas tecnologías. Este enfoque colaborativo provoca 
que haya cambiado en cierto modo el modelo de gestión de los conjuntos 
de datos: frente a la centralización y los procesos de recolección/agregación 
de datos u objetos digitales se plantea la gestión distribuida de los mismos 

133 Según datos de Internet Live Stats: <http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/>.
134 Disponível em: <http://datahub.io>. Acesso em: 10 dez. 2015.
135 Disponível em: <http://wiki.dbpedia.org/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
136 Disponível em: <http://www.geonames.org/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
137 World Wide Web Consortium. Consorcio internacional cuya misión es la creación de recomendaciones y 
estándares Web.
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y la identificación, localización, acceso y uso a través de tecnologías 
abiertas interoperables. Sin duda dicho enfoque coincide en gran medida 
con los principios del paradigma postcustodial (UPWARD, 1996), motivo 
por el que las tecnologías y prácticas de la Web Semántica podrían tener 
una aplicación directa en la práctica actual del Record Management o la 
Gestión Archivística (WU; HEOK; TAMSIR, 2006). Comprender la Web 
Semántica supone en gran medida comprender una nueva realidad en la 
gestión y difusión de datos en cualquier contexto, puesto que la Web se 
ha convertido en soporte “de facto” en donde la publicación y gestión 
descentralizada de grandes conjuntos de datos supone una alternativa más 
eficaz a los procesos de recolección y agregación para la creación de grandes 
bancos de datos centralizados.  

En este capítulo se expondrán de forma comprensiva los 
principales elementos y aproximaciones de aplicación de la Web Semántica. 
En primer lugar se contextualiza algunos aspectos conceptuales como 
son la interoperabilidad, la reutlización, los metadatos y las ontologías. 
A continuación se realiza una breve descripción de las tecnologías 
utilizadas para dar soporte de dichos aspectos. Más adelante se contrapone 
la agregación de datos para generar repositorios centralizados frente al 
enfoque deLinked Open Data en el que la gestión de los datos se realiza 
de forma descentralizada al tiempo que se establecen conexiones entre 
los mismos. También se analizan los trabajos relacionados con las buenas 
prácticas de publicación de datos en la web y se concluyen con una serie de 
consideraciones finales a modo de reflexión.

2 InteroPerabIlIdad, reutIlIzacIón, metadatos y ontologías

La interoperabilidad es la capacidad de un sistema de información 
y los procesos que desarrolla para compartir datos para que sea posible el 
intercambio de información y conocimiento de forma directa con otros 
sistemas existentes o futuros y sin restricción de acceso o implementación 
(SHETH, 1999). Se trata de un concepto que supera los procedimientos 
de importación y exportación de datos que precisan de procesos de 
transformación y definición de equivalencias entre estructuras diferentes. 
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Esto permite la compatibilidad de sistemas al compartir directamente la 
información que gestionan. En igual medida la interoperabilidad garantiza 
que en un futuro los sistemas de información no encuentren problemas para 
incorporar datos gestionados por sistemas desarrollados previamente cuyas 
funciones quedan obsoletas con el paso del tiempo. En esta perspectiva 
diacrónica, la interoperabilidad también es uno de los componentes de la 
preservación digital (DAY, 2003).

Por otro lado, tal y como puede apreciarse en la figura 1 (DAVIS, 
2006), existe una relación entre diferentes grados de interoperabilidad la 
capacidad de uso de metadatos y el incremento de la capacidad de búsqueda 
de los sistemas de información.

Figura 1 - La interoperabilidad y la relación entre el incremento de la 
capacidad de búsqueda y el uso de metadatos.

Fuente: DAVIS, 2006, traducido y adaptado.

La interoperabilidad enlaza directamente con el concepto de 
reutilización. Aquella se centra en el modo en el que los sistemas están 
diseñados para la implementación de modelos de descripción, gestionar 
estructuras los datos que los concretan y aplicar formatos. Por su parte, 
la reutilización está asociada a los procedimientos de acceso, calidad y 
utilidad de los datos, licencias de uso y transformación y la capacidad 
para generar nuevos datos, contenidos, conocimiento, productos y 
servicios.
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En consecuencia estamos ante una perspectiva en el que los datos, 
con sus correspondientes licencias, constituyen un recurso esencial para el 
desarrollo de nuevos productos y servicios en la sociedad de la información. 
Son la clave para establecer procedimientos para compartir datos, 
intercambiar información y conocimiento. Es evidente que se precisa una 
coordinación e interrelación de los agentes clave: administración pública, 
empresas, investigadores, educadores y ciudadanos. En los lugares comunes 
en los que estos agentes generan sinergias de reutilización mediante técnicas 
de interoperabilidad con estándares abiertos se generan nuevas actuaciones 
y posibilidades de negocio (RAMOS SIMÓN et al., 2012). A todo esto 
subyace la voluntad política de adoptar y ejercitar el principio de neutralidad 
tecnológica que desarrollen y fomenten el uso de dichos estándares. 

Para que la interoperabilidad y la reutilización puedan desarrollarse 
en la práctica es preciso adoptar una serie estándares tecnológicos. Pero 
también es necesario comprender que los datos estructurados siempre 
requieren de modelos conceptuales que permitan representar abstracciones 
de ideas u objetos del mundo real. Esta es la base de los modelos descriptivos 
que caracterizan los objetos de información según determinados atributos y 
definen las relaciones lógicas entre objetos (SOLODOVNIK, 2011).

En la Web Semántica los planteamientos anteriores se llevan a 
la práctica mediante la descripción de recursos de información aplicando 
vocabularios que implementan esquemas de metadatos y ontologías.

Los metadatos son elementos que describen un determinado 
objeto siguiendo algún modelo o conjunto de reglas. La clasificación de 
metadatos de Gilliland-Swetland (2003) mostrada en la siguiente tabla, 
permite su agrupación en función de aplicación.

Tabla 1 - Ámbitos de aplicación de los metadatos

Tipo Definición / Aplicación Ejemplos

Metadatos 
Administrativos

Usados en la gestión y 
administración de recursos 
de información

Adquisición de Información
Derechos y reproducción 
Requerimientos legales para el acceso
Localización de información
Criterios de selección para la digitalización
Control de versiones
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Metadatos 
descriptivos

Utilizados para representar 
recursos de información

Registros de catalogación
Proporcionar ayuda durante la búsqueda
Índices especializados
Describir relaciones entre recursos usando 
enlaces explícitos
Anotaciones de los usuarios

Metadatos de 
preservación

Permiten salvaguardar los 
recursos de información

Informar sobre las condiciones de uso de los 
recursos (físicos y digitales).
Informar sobre las acciones llevadas a cabo 
para preservar los recursos (físicos y digitales).

Metadatos técnicos

Relativos a cómo 
funcionan los sistemas o 
el comportamiento de los 
metadatos

Documentación de hardware y software
Digitalización de información (formato, 
compresión)
Autentificación y seguridad (encriptación, 
claves, etc.)
Control de tiempo de respuesta de sistemas

Metadatos de uso
Relativos al nivel y tipo 
de uso que se hace de los 
recursos

Información sobre versiones
Reutilización del contenido del recurso 
 

Fuente. Gilliland-Swetland.

Así pues, los metadatos son descripciones estructuradas y 
codificadas que describen características y propiedades de objetos y recursos 
para facilitar su localización, recuperación, valoración, administración, 
persistencia e interoperabilidad. No solo son capaces de realizar una 
descripción de dichos recursos, sino que también pueden hacer lo propio 
con los procesos en los que intervienen, sus componentes, las restricciones 
y las relaciones que se establecen entre ellos. La dispersión de los recursos, 
así como el gran volumen de información contenida en ellos y la diversidad 
en cuanto a su actualización y estructura son algunos de los factores que 
han hecho que los modelos tradicionales de descripción bibliográfica se 
hayan demostrado ineficaces al aplicarse a los recursos disponibles en la 
Web. En el caso de la Web Semántica, los metadatos son pares de atributo-
valor que describen recursos de información digital identificables en 
Internet. Los elementos descriptivos conforman un vocabulario que se 
especifica en un esquema de metadatos. La representación del vocabulario 
y de los metadatos se realiza, como veremos más adelante, siguiendo el 
modelo de datos RDF. En definitiva, con los metadatos se puede convertir 
la gran esfera de datos en la que se ha convertido la Web en un núcleo 
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de información estructurada y descrita de forma precisa que pueda ser 
localizada y reutilizada de un modo más eficaz.

Sin embargo, Los metadatos únicamente permiten la descripción 
de los recursos web en forma de propiedades y los consiguientes valores 
que toman para cada recurso. Para complementar los metadatos de forma 
que sea posible realizar representaciones lógicas de las relaciones lógicas 
entre objetos es preciso utilizar ontologías.

Dicho de forma sencilla: en el contexto de la Web Semántica, 
las ontologías permiten expresar tipos de objetos y el modo en el que se 
relacionan entre sí. Una ontología web realiza descripciones de objetos, 
basadas en los principios de interoperabilidad semántica, mediante la 
definición de clases, propiedades, relaciones y axiomas. Esto permite 
diseñar estructuras muy elaboradas de información que además de facilitar 
el intercambio y explotación de datos posibilita la ejecución de inferencias 
para descubrir datos no declarados explícitamente.

Para Swartout et al. (1996, p. 138) “una ontología es un 
conjunto de términos estructurados jerárquicamente para describir un 
dominio que puede ser utilizado como un marco inicial de una base de 
conocimientos”. Podría afirmarse que una ontología es una abstracción, 
más o menos esquemática, de algún objeto o hecho del mundo real. Por 
lo tanto podría afirmarse que una ontología es un modelo abstracto de 
una realidad concreta que se obtiene tras haber identificado y definido 
los conceptos relevantes de la misma de forma explícita. 

Las ontologías proporcionan un modelo lógico-conceptual 
común en un área de conocimiento, definiendo, a diferentes niveles de 
formalización, el significado de las clases de objetos, las relaciones entre ellos 
y las propiedades que los caracterizan. Cualquier formalismo usado para 
materializar ontologías debe contener elementos que permitan representar 
los conceptos, atributos y sus relaciones, utilizando siempre un conjunto 
básico de axiomas que establecen los parámetros y reglas de representación. 
El conocimiento en ontologías se formaliza principalmente usando seis 
tipos de componentes: clases, atributos, relaciones, funciones, axiomas e 
instancias.
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Las ontologías deben planificarse en un proceso que contemple 
dos perspectivas:

•	 La Semántica de la ontología, que formaliza, expresa y estructura el 
contenido con niveles de detalle flexibles para una descripción de 
objetos y hechos del mundo real, tanto en sus propiedades como 
en sus relaciones.

•	 La Pragmática de la ontología: En donde se definen las posibles 
aplicaciones de una ontología con métodos de diseño y 
mantenimiento adecuados y teniendo en cuenta en qué contextos 
y ámbitos se va a utilizar.

En la Web Semántica se hace un uso intensivo de las ontologías 
y algunas de ellas, como SKOS o la ontología Dbpedia, resultan esenciales 
para su comprensión. Además, las ontologías también están sujetas a los 
principios de interoperabilidad y reutilización afectando a los aspectos 
lógicos de la descripción de recursos y a las interrelaciones entre ellos.

3 las tecnologías

Los aspectos conceptuales como la interoperabilidad, reutilización, 
metadatos y ontologías precisan de tecnologías concretas que las lleven a la 
práctica. En este sentido, la evolución de la Web Semántica se plantea desde 
una arquitectura en la que se han desarrollado diversas capas tendentes a 
dotar a los datos de mayor expresividad semántica. En todo momento se ha 
tenido en cuenta la interoperabilidad de los datos desde tres puntos de vista:

•	 Sintáctico: el formato utilizado para la descripción de los recursos.

•	 Estructural: el modo en el que se puede realizar la descripción de los 
recursos, estableciendo los mecanismos para definir los atributos que 
los pueden caracterizar y los posibles valores que pueden tomar.

•	 Semántico: el significado de los atributos que describen los recursos, 
así como de las relaciones y restricciones lógicas en los valores de 
los atributos o las relaciones entre los propios recursos.
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La siguiente figura muestra la estructuración de las diferentes 
tecnologías de la Web Semántica. 

Figura 2 - Arquitectura de la Web Semántica.

Fonte: Traducido y adaptado de: <http://bnode.org/blog/2009/07/08/the-semantic-web-not-a-piece-of-cake>

La Plataforma de la Web convencional continúa siendo la base de 
la Web Semántica. Se utiliza el protocolo HTTP138 para la petición y envío 
de los datos y se asignan identificadores URI139 a los recursos, cuyo alcance 
de aplicación es mayor que la localización mediante URL140.

Los lenguajes de marcado y los formatos de datos son uno de 
los ejes en torno a los cuales ha girado el ciclo evolutivo de la Web. En 
un principio el lenguaje HTML era adecuado para cubrir las necesidades 
básicas de estructuración de documentos cuyo uso estaba pensado para 
el usuario final. Cuando se pensó en la Web como un medio para la 
publicación y el intercambio de datos fue preciso desarrollar otro 

138 HyperText Transfer Protocol. Es el protocolo de comunicaciones que permite la transferencia de información 
a través de la Web.
139 Uniform Resource Identifier. Es una cadena de caracteres que identifica un recurso disponible en un entorno 
de red, generalmente a través de la Web.
140 Uniform Resource Locator. Es un tipo de URI que especifica la localización de un recurso en la red para poder 
acceder al mismo.
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lenguaje de marcado que permitiera representar información altamente 
estructurada de un modo muy flexible. Tal es la finalidad de XML.

Desde su creación en 1998, el lenguaje XML141 supuso un punto 
de partida para nuevos usos y enfoques de la Web. Con XML es posible 
definir la sintaxis de lenguajes de marcado para propósitos específicos, 
puesto que se trata de un metalenguaje para definir vocabularios orientados 
al intercambio de datos correctamente estructurados, con independencia 
de la plataforma en la que se ejecuten las aplicaciones en los que se procesan 
dichos datos.

Por este motivo, la familia de tecnologías XML es muy amplia 
y diversa para cubrir diversos aspectos y funciones. Con XML Schema 
se definen los elementos estructurales del vocabulario o vocabularios 
XML utilizados en un documento. Mediante XML Namespace es posible 
identificar de manera inequívoca a diferentes esquemas y vocabularios 
(W3C, 2009). Por ejemplo: Dublin Core dispone de un término “publisher” 
al igual que EAD142. Para evitar que se produzcan ambigüedades en el uso 
de los elementos de idéntico nombre se utilizan los espacios de nombres 
XML. De esta forma se agrupan los elementos de un esquema en torno 
a una URI a la cual se le asigna un prefijo y que a su vez se utiliza para 
diferenciar a los elementos:

ead = http://www.loc.gov/ead/ead.xsd → ead:publisher

dcterms = http://purl.org/dc/terms/ → dcterms:publisher

Por su parte XSL143permite definir estilos visuales y establecer 
transformaciones de partes de un documento XML seleccionadas mediante 
XPATH y XQUERY.

XML ofrece una serie de soluciones para la interoperabilidad 
de la información a nivel sintáctico. De este modo se garantiza una serie 
de reglas muy definidas que permiten desarrollar mecanismos comunes 

141 eXtensible Markup Language.
142 Encoded Archival Description. Es un modelo de codificación para la descripción de documentos de archivos 
basado en el lenguaje XML.
143 eXtensible Stylesheet Language. Es una familia de lenguajes que permite transformar y formatear documentos 
XML para su visualización en un medio concreto.
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para identificar y estructurar estructuras de pares atributos-valor. El uso 
conjunto de diferentes tipos vocabularios o lenguajes de marcado definidos 
con XML permite describir y representar diferentes tipos de objetos, 
mediante especificaciones normalizadas. En consecuencia XML supone 
un salto cualitativo pues permite separar estructura, contenido y formato 
visual.

En el ámbito de las bibliotecas y archivos XML ha encontrado 
una aplicación directa. En este campo son muchos las iniciativas, como 
MARC-XML144, EAD, ISAAD(G)145, DACS146 o EAC-CPF147 entre 
otros, que se disponen de su correspondiente esquema XML para generar 
documentos válidos con respecto a estos estándares.

Sin embargo, aunque XML constituye una pieza esencial en la 
interoperabilidad, únicamente ofrece una solución desde el punto de vista 
sintáctico. A lo sumo, mediante un esquema XML se consigue un nivel 
básico de interoperabilidad estructural. Para alcanzar los objetivos de la Web 
Semántica se precisan herramientas que ofrezcan mecanismos estándares 
para definir de un modo preciso los aspectos conceptuales y lógicos de los 
modelos de descripción. El uso de esquemas XML hace necesario conocer la 
semántica particular de cada esquema y los desarrolladores de software son 
quienes deciden la interpretación de dicha semántica. En consecuencia se 
precisa un modelo de datos adecuado que defina tanto los aspectos estáticos 
(representación) como los dinámicos (procesos). (BERNERS-LEE, 1998).

RDF148 es un modelo de datos que aporta un marco semántico 
para la descripción de recursos. En RDF los elementos a describir se 
definen como recursos. Este modelo representa las descripciones de 
144  Esquema que permite representar los registros bibliográficos MARC en forma de documentos XML. Más 
información en: <http://www.loc.gov/standards/marcxml/>.
145 General International Standard Archival Description. Es la norma internacional de descripción archivísit-
ca publicada por el Consejo Internacional de Archivos. Más información en:<http://www.ica.org/download.
php?id=1745>.
146 Describing Archives: A Content Standard. Norma de Descripción Archivística de EE.UU desarrollada y pu-
blicada por la Sociedad de Archiveros Americanos. Más información en: http://www2.archivists.org/standards/
DACS.
147 Encoded Archival Context - Corporate bodies, Persons and Families. Estándar de codificación basado en XML 
para representar la información sobre diversos tipos de autores de material archivístico y adoptado por la Socie-
dad de Archiveros Americanos. Más información en: <http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/>.
148 Resource Description Framework.
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recursos mediante sentencias que adoptan la forma de tripletas (triplets) 
compuestas por un sujeto, un predicado y un objeto.

Cada recurso se identifica de manera unívoca mediante una URI 
y se describen mediante la asignación de valores a determinados atributos 
o con el establecimiento de relaciones entre dos recursos (RDF 1.1 
CONCEPTS AND ABSTRACT SYNTAX, 2014)149. En el primer caso 
los recursos se vinculan con los valores con propiedades de datos. En el 
segundo caso los recursos se relacionan entre sí a través de propiedades de 
objeto. Cada propiedad está asociada con una URI, de manera que al igual 
que los recursos se identifican de manera unívoca. Por lo tanto, La tripletas 
de descripciones conforman grafos, en donde los recursos se representan 
como nodos, lo valores como literales y las propiedades mediante arcos.

Figura 3 - Ejemplo de grafo RDF.

Fuente: Elaboración propia.

La figura anterior es un ejemplo de grafo RDF muy sencillo. 
Tanto los recursos, como las propiedades están definidos dentro de un 
espacio de nombres XML, de forma que aquellos elementos con idéntico 
nombre se distinguen entre sí por tener un espacio de nombres diferente. 
Los espacios de nombres pueden abreviarse utilizando prefijos. Tal y 

149 RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. W3C Recommendation, 25 February 2014.  Disponível em: <http://
www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
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como puede observarse en el ejemplo, el recurso identificado como 
“dbpedia:Romeo_y_Julieta” se corresponde en realidad con el recurso 
cuya URI es “http://es.dbpedia.org/resource/Romeo_y_Julieta”. Puede 
verse como el término de Dublin Core dcterms:creator se utiliza como 
una propiedad de objeto para vincular la obra con su autor. Por su parte, 
dcterms:title y schema:name se consideran propiedades de datos ya que se 
utilizan para especificar valores literales.

Los grafos de sentencias RDF tienen un alto grado de expresividad 
para las personas, pero lo cierto es que para que se puedan intercambiar 
y procesar por máquinas150 es preciso utilizar una representación textual. 
Este proceso de codificación (serialización) precisa aplicación de un 
determinado formato para expresar las sentencias RDF según una sintaxis 
normalizada. Existen diversos formatos para la serialización de RDF, tales 
como RDF/XML151, Turtle152, JSON-LD153 o RDFa154 entre otros.

Figura 4  - Formatos para la serialización de RDF.

Fuente: elaboración propia.

RDF tiene un doble propósito: por un lado describir los recursos y por 
otro definir los vocabularios a partir de los cuales se realizan tales descripciones. 
Dichos vocabularios deben incluir categorías o clases para clasificar los recursos. 
Igualmente la definición de propiedades precisa establecer sobre qué clase de 
150 En este contexto por “máquina” se entiende a programas informáticos capaces de tomar ciertas decisiones de 
forma autónoma durante el procesamiento de datos en función del contenido de los mismos.
151 Disponível em: <http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
152 Disponível em: <http://www.w3.org/TR/turtle/>. Acesso em: 10 dez. 205.
153 Disponível em: <http://www.w3.org/TR/json-ld/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
154 Disponível em: <https://www.w3.org/TR/rdfa-primer/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
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recursos puede aplicarse una determinada propiedad y los posibles valores en el 
caso de las propiedades de datos o los recursos con los que puede establecerse 
una relación en las propiedades de objeto.

Para ello RDF se amplía con RDF Schema y con OWL. Mediante 
RDF Schema155 no solamente es posible definir clases y propiedades, 
sino jerarquías de estas derivando subclases y subpropiedades. De 
este modo es posible definir la clase “Persona” y de ésta la subclase 
“Artista” y de ésta a su vez la subclase “Escritor”. RDF Schema permite 
desarrollar ontologías “ligeras” que pueden aplicarse en la descripción 
de recursos mediante esquemas sencillos. OWL156 aporta una mayor 
expresividad semántica, de forma que es posible establecer restricciones 
de cardinalidad, equivalencia entre clases de distintas ontologías, definir 
propiedades inversas entre sí, etc. 

Como todo modelo de datos que se precie, RDF también dispone 
de un lenguaje de consulta para recuperar sentencias que respondan a 
ciertas condiciones de búsqueda. Dicho lenguaje se denomina SPARQL 
y permite definir patrones de concordancia con sentencias RDF. La 
especificación también define el formato de los datos de las sentencias 
recuperadas. Desde la especificación SPARQL 1.1 también es posible 
utilizar operaciones para el mantenimiento (inserción y borrado) de 
sentencias dentro de un grafo RDF157. 

En resumidas cuentas podría decirse que SPARQL es para RDF 
lo que SQL es para el modelo relacional. No obstante esta tecnología 
supone un enorme avance en el despliegue de la Web Semántica. 
SPARQL supera el acceso a las sentencias RDF mediante la descarga de 
conjuntos de datos completos en ficheros de texto mediante alguno de 
los formatos de serialización. Utilizando SPARQL es posible almacenar 
las sentencias en bases de datos RDF (triplestore) para que mediante 
un SPARQL Endpoint puedan recuperarse datos concretos sin que sea 

155 RDF Schema 1.1. W3C Recommendation 25 February 2014. Disponível em: <http://www.w3.org/TR/
rdf-schema/>. Acesso em: 10 dez. 2015. 
156 OWL 2 Web Ontology Language Primer (Second Edition). W3C Recommendation 11 December 2012. Dis-
ponible en: <http://www.w3.org/TR/owl-primer>.Acesso em: 10 dez. 2015. 
157 SPARQL 1.1 Query Language. W3C Recommendation, 21 March 2013. Disponível em: <http://www.
w3.org/TR/sparql11-query>. Acesso em: 10 dez. 2015.
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necesario procesar todo el conjunto de datos. Con SPARQL se reducen 
considerablemente lasdificultades para desarrollar aplicaciones que sirvan 
datos semánticos, puesto que ya no resulta imprescindible diseñar APIs 
personalizadas para interrogar conjuntos de datos.

Los datos publicados mediante ontologías están expresados 
según un alto nivel de abstracción y representación lógicas. Por este 
motivo una de las principales aplicaciones derivadas del uso de estos 
datos es la ejecución de procesos de inferencia. Este tipo de procesos 
puede permitir descubrir informaciones implícitas a las sentencias RDF 
de un conjunto de datos. Las inferencias se realizan a partir de reglas. 
RIF158 es un lenguaje que permite expresar este tipo de reglas para que 
puedan intercambiarse.

4 lInked oPen data

Linked Open Data (Datos Abiertos Enlazados, también 
conocido por sus siglas en inglés LOD) se refiere a la técnica publicar datos 
estructurados en la Web. En esencia, el mantenimiento de los conjuntos 
de datos se realiza de forma descentralizada, por diferentes entidades, y 
posteriormente puede ser referenciados y reutilizados libremente. En 
realidad se trata del mismo enfoque que los enlaces que se definen entre 
documentos HTML, pero en este caso los datos se conectan entre sí gracias 
a las relaciones que se establecen entre recursos. De este modo se definen 
interconexiones a través del establecimiento de enlaces entre recursos 
ubicados en distintos conjuntos de datos.

Estos enlaces pueden ser procesados por máquina, utilizando 
diversos estándares y formatos abiertos, junto con el protocolo HTTP, 
para acceder a conjuntos de datos con la finalidad de su reutilización y su 
análisis para descubrir conexiones con otros conjuntos de datos a partir de 
los enlaces que se hayan podido definir.

Autores como Berners-Lee (2006) y Haslhofer y Schandl (2010), 
definen una serie de reglas que deben contemplarse para la publicación LOD:
158 RIF Primer (Second Edition). W3C Working Group Note 5 February 2013. Disponível em: <http://www.
w3.org/TR/rif-primer>. Acesso em: 10 dez. 2015.
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1. Utilizar URIs dereferenciables como mecanismo que permita 
tanto la identificación como el acceso a objetos o recursos. 
Esto es de gran importancia para facilitar la definición de 
enlaces entre diferentes fuentes de datos. Un ejemplo de URI 
dereferenciable sería una URL que además de identificar 
inequívocamente un recurso también proporciona una 
dirección para su recuperación.

2. A partir del uso de URIs dereferenciables es posible utilizar el 
protocolo HTTP para la transmisión de datos entre cliente y 
servidor, pudiendo indicar el primero el formato en el que éste 
último debe suministrar los datos. En unos casos el servidor 
detectará que la petición se está realizando a través de un navegador 
web, en cuyo caso la información se suministrará al usuario en 
formato HTML/XHTML. En otros la petición será realizada 
por parte de una aplicación informática y se utilizará un formato 
legible por máquina para suministrar los datos.

3. Incluir enlaces a URIs de recursos externos. De esta forma los procesos 
de publicación de datos son mucho más eficientes, utilizando fuentes 
externas, conectándolas con las propias y evitando duplicidades o 
procesos de replicación. Esto permite descubrir nuevos recursos 
partiendo de un conjunto de datos diferente.

4. Es recomendable que las instituciones que publiquen LOD, 
ofrezcan un SPARQL Endpoint para construir consultas que 
permitan recuperar, de un modo más selectivo, únicamente 
aquellos datos que se precisen.

5. Desde el punto de vista de la apertura de los datos, es importante 
que estos dispongan de una licencia libre que no esté sujeta a 
ningún tipo de copyright y que permita su reutilización flexible, 
sin contraprestaciones de ningún tipo y no restrictiva.

Podría decirse que Linked Open Data en cierta medida se 
contrapone a las soluciones basadas en el protocolo OAI-PMH. En este 
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caso se crean repositorios centralizados cuyo contenido se obtiene a partir 
de agregadores que “recolectan” datos de fuentes externas e incluso otros 
repositorios. La aproximación con LOD supone hacer accesible, en un 
formato estándar (normalmente a través de algún vocabulario RDF), 
aquellos datos que una determinada organización desea hacer públicos 
y en los que podemos encontrar vínculos con fuentes de datos externas. 
Es paradigmático el caso de Europeana que en un principio se basaba 
únicamente en procesos de agregación OAI-PMH y ha cambiado su 
enfoque hacia LOD (EUROPEANA, 2011).

Figura 5 - Esquema de generación y uso de datos EDM.

Fuente: <http://pro.europeana.eu/tech-details>.

En cuanto al ámbito de bibliotecas, archivos y museos 
(Libraries, Archives, Museums, LAM) los beneficios son claros tanto 
para investigadores y usuarios en general, instituciones, así como para 
profesionales y fabricantes del sector. No obstante, hay que resaltar que 
LOD/LAM todavía precisa de un desarrollo ya que actualmente está en 
un estado muy inicial debido a aspectos políticos y operativos más que a 
problemas técnicos (WORLD WIDE WEB, 2011).
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Un indicador de la expansión de esta tecnología puede 
encontrarse en Datahub159. Se trata de un catálogo colaborativo con 
información descriptiva de conjuntos de datos disponibles en Internet. 
Datahub contiene información sobre la localización, tipo de contenido, 
forma de acceso a los datos, volumen o relaciones con conjuntos de 
datos externos entre otras características. A día de hoy este catálogo 
referencia más 10000 conjuntos de datos.

5 las buenas PráctIcas

Pese a todo lo visto hasta ahora, puede afirmarse que, para 
la publicación de datos estructurados en la Web, no es suficiente con 
disponer de tecnologías suficientemente desarrolladas desde el punto 
de vista técnico. La práctica ha demostrado que es necesario aplicar una 
serie de pautas que sirvan de guía en este tipo de proyectos.

El grupo de trabajo DWBP del W3C de buenas prácticas 
de datos en la web (Data on Web Best Practices, DWBP) fomenta 
el desarrollo de un ecosistema de datos abiertos de forma que 
desarrolladores y editores de los datos se entienda entre sí. Para ello es 
imprescindible que los editores mejoren la coherencia de los conjuntos 
de datos. Por este motivo Para ello el grupo de trabajo enfoca sus 
tareas en dos líneas: la definición de buenas prácticas para aplicar en 
la implementación tecnológica durante la publicación de los datos y 
la definición de vocabularios para representar indicadores de calidad y 
uso de los conjuntos de datos160.

Resulta esencial entender que la noción de conjunto de 
datos o dataset ha cambiado en función de la práctica. En efecto, el 
desarrollo de proyectos aplicados ha hecho posible identificar nuevas 
necesidades en los procesos de publicación de datos estructurados. 
Ahora el centro del desarrollo de este tipo de proyectos no son tanto las 
soluciones tecnológicas de edición y publicación como la reutilización 
y consumo de dichos datos, su fiabilidad o el tipo de licencia (SAORÍN; 

159 Disponível em: <http://datahub.io>. Acesso em: 10 dez. 2015.
160 Data on the Web Best Practices: <https://www.w3.org/2013/dwbp/wiki/Main_Page>.
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PESET; FERRER-SAPENA, 2013). En definitiva, el desarrollo y 
mantenimiento de los conjuntos de datos ha de ser independiente de 
su posible explotación a posteriori.

Un conjunto de datos publicado en la web está rodeado de los 
elementos expuestos en la sección anterior: la propia arquitectura de 
la web, estándares y recomendaciones, los vocabularios utilizados para 
representar los datos y los mecanismos para acceder a los mismos.

Además de los datos propiamente dichos (data values), un 
conjunto de datos debe contener ciertos metadatos con información 
sobre su contenido, estructura, procedencia, indicadores de calidad o 
medios para su acceso y uso. Los valores de datos han de organizarse en 
diferentes distribuciones, que responderían a diferentes necesidades de 
explotación o consumo.

Evidentemente, los aspectos de modelado o representación son 
esenciales, pero es igual de importante contemplar a un conjunto de datos 
en función de su ciclo de vida dentro el contexto Linked Open Data. Por 
ello, han de considerarse otras operaciones, como la interconexión con 
otros conjuntos de datos, la aplicación de vocabularios controlados para 
clasificar los datos, el enriquecimiento de los mismos, el análisis de su 
calidad. Todo ello al tiempo que se tiene en cuenta explotación mediante 
mecanismos para buscar, descubrir, extraer y consultar los datos (AUER 
et al., 2012).

Con el tiempo, la publicación de datos en la Web, ha planteado 
nuevos retos sobre su privacidad, seguridad, calidad, procedencia y 
licencias de explotación. De igual manera, disponer de diferentes 
versiones de los datasets, convenientemente enriquecidos, mantenidos y 
preservados son tareas incardinadas en el ciclo de vida de los datos.

Figura 6 - Composición de los conjuntos de datos (valores de 
datos y metadatos) junto con otros componentes relacionados con su uso 
y  publicación.
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Fuente: <https://www.w3.org/TR/dwbp>.

El grupo de trabajo DWBP ha actualizado las buenas prácticas 
para la publicación LOD161 gracias a un documento de buenas prácticas 
que identifica de un modo muy concreto los retos anteriormente 
esbozados162:

•	 Utilizar URIs persistentes para identificar tanto a las distintas 
versiones de un dataset como a los datos que contiene.

•	 Uso de vocabularios de datos para incrementar la interoperabilidad 
semántica, reutilizando vocabularios y escogiendo niveles 
adecuados de modelado y formalización.

•	 Usar estándares para que los datos estén disponibles en diferentes 
formatos que hagan más flexible su reutilización.

•	 Enriquecer los datos para aportar valor añadido a través del uso de 
otros conjuntos de datos, bases de datos u otros recursos.

•	 Suministrar metadatos del conjunto de datos legibles tanto por 
máquina como por personas. Estos metadatos, ya sean descriptivos, 
estructurales o de aspectos más concretos, se deben representarcon 
los términos de vocabularios estándar.

161 Best Practices for Publishing Linked Data. W3C Working Group, Note 09 January 2014. Disponível em: 
<https://www.w3.org/TR/ld-bp>. Acesso em: 10 dez. 2015.
162 Data on the Web Best Practices. W3C Working Draft, 12 January 2016. Disponível em: <http://www.w3.org/
TR/dwbp>. Acesso em: 15 jan. 2016.
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•	 Proporcionar acceso en tiempo real a datos actualizados en la 
medida de lo posible, no solamente descargando el conjunto 
de datos en su totalidad en algún formato estándar, sino 
también a través de servicios web y con APIs adecuadamente 
documentadas.

•	 Garantizar la privacidad y la seguridad de los datos sensibles, 
identificando qué partes de los conjuntos de datos no están disponibles 
públicamente e indicandosobre el motivo de dicha limitación.

•	 Informar a los usuarios y consumidores de los datos acerca del 
modo para contactar con los editores y publicando los resultados 
de dicha retroalimentación como datos abiertos.

•	 Incluir una licencia de uso del datasetpara que los usuarios estén 
informados sobre las limitaciones y posibilidades de reutilización 
de los datos.

•	 Incluir información sobre la procedencia del contenido del 
conjuntos de datos para que pueda evaluarse con la finalidad de 
medir su fiabilidad y confianza.

•	 Gestionar adecuadamente las distintas versiones de un conjunto de 
datos, evitando modificar las APIs o servicios de acceso a los datos 
que obliguen a introducir cambios en los clientes que ya hagan uso 
de los mismos.

Dicho documento establece 32 buenas prácticas clasificadas en 
función de los beneficios que pueden aportar en los proyectos de 
publicación de datos en la Web:

•	 Comprensión: las personas pueden tener una mejor comprensión 
sobre la estructura, naturaleza y significado de los datos, así como del 
conjunto de datos en su globalidad y los metadatos que lo acompañan.

•	 Procesamiento: las máquinas son capaces de procesar y manipular 
el contenido del conjunto de datos.

•	 Descubrimiento: las máquinas pueden descubrir de forma 
automática conjuntos de datos o datos específicos dentro de estos.
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•	 Reutilización: se incrementan las posibilidades de reutilización de 
datos por parte de diferentes grupos de consumidores.

•	 Confianza: mejora la confianza de los consumidores en el conjunto 
de datos.

•	 Conectividad (Linkability): es posible crear vínculos entre los 
recursos, tanto a nivel de conjunto de datos como de elementos 
individuales dentro de estos.

•	 Acceso: tanto las personas como las máquinas pueden acceder a 
datos actualizados en diferentes formatos y niveles de detalle.

•	 Interoperabilidad: facilita el acuerdo entre editores y consumidores 
de datos.

Puesto que tanto la calidad como el uso que se haga de los 
conjuntos de datos actualmente se están desarrollando sendos vocabularios. 
El primero de ellos amplía la funcionalidad del vocabulario DCAT163, 
para representar determinados aspectos, indicadores y métricas sobre la 
calidad de los conjuntos de datos164. El otro vocabulario165 tiene como 
objetivo representar los usos que se realiza de un dataset por parte de los 
consumidores de datos.

6 consIderacIones fInales

El desarrollo de la Web Semántica puede entenderse como una 
evolución lógica de la Web convencional. Sin embargo, la publicación de 
datos resulta evidentemente mucho más compleja que la publicación de 
documentos, puesto que la interoperabilidad semántica de los datos es 
mucho más exigente que la interoperabilidad sintáctica que se exige en 
el caso de los protocolos y los lenguajes de marcado. Por esta razón, no 

163 Disponível em: <http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
164 Data on the Web Best Practices: Data Quality Vocabulary. W3C Working Draft,17 December 2015.  Disponí-
vel em: <https://www.w3.org/TR/vocab-dqv>. Acesso em: 15 jan. 2016.
165 Data on the Web Best Practices: Dataset Usage Vocabulary. W3C Working Draft, 28 January 2016. Disponível 
em: <http://www.w3.org/TR/vocab-duv>. Acesso em: 3 fev. 2016.
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hay que confundir la dispersión tecnológica con la propia naturaleza del 
ecosistema de la Web Semántica. Exigirle características propias de un 
conjunto compacto e integrado de tecnologías y funcionalidades o un 
sistema planificado no tiene sentido en una realidad en constante cambio 
como la Web. Son muchas las propuestas que desaparecen o se funden 
con otras fruto de la propia naturaleza auto-organizativa de la Web, en 
especial cuando participan múltiples agentes en procesos colaborativos 
abiertos proponiendo recomendaciones, trabajando sobre casos de uso y 
elaborando estándares. 

Pero sin lugar a dudas, hablamos de una apuesta por la 
interoperabilidad y los estándares abiertos en una arquitectura 
tecnológico-organizativa basada en las sinergias y tensiones existentes en 
el binomio dispersión-integración de datos en un entorno distribuido. 
La clave de la reutilización en el panorama actual no es el control 
centralizado, la normalización extrema y la transformación de los datos 
en función de su uso, sino la colaboración y la interconexión. 

Los Archivos y Bibliotecas, sensibles y conscientes de esta 
realidad, están abrazando rápidamente los desarrollos de la Web Semántica 
y las aplicaciones prácticas como Linked Open Data. El incremento en 
el número y volumen de conjuntos de datos es un reflejo de las nuevas (y 
no tan nuevas) tendencias en estas instituciones. Las entidades públicas 
juegan un rol crucial en todo ello a través de la publicación de conjuntos 
de datos. La misma Sociedad aporta recursos económicos y humanos para 
la creación y gestión de estos datos y las administraciones públicas están 
obligadas a su publicación en formatos que garanticen su interoperabilidad 
para que ciudadanos y organizaciones públicas y privadas incorporen 
valor añadido definiendo nuevos vínculos, creando nuevas plataformas de 
consulta y ofreciendo nuevos servicios y productos.

Tampoco olvidemos que se precisan ciertas condiciones que 
contribuyan a incrementar su despliegue y ofrezcan incentivos para que el 
sector privado participe en este panorama. Un mercado de datos semánticos 
resulta atractivo por las nuevas oportunidades que sugiere, pero también 
conlleva definir un modelo que considere aspectos tales como los derechos 
y licencias de explotación de los datos, la inclusión de publicidad o el 
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respecto a la privacidad. Aquí tienen mucho que ver las políticas públicas 
y corporativas y los modelos de negocio que apoyen y fomenten su uso. 
El camino es largo y las nuevas tecnologías han de aplicarse teniendo en 
cuenta que la mejor solución no es la que aparente ser la definitiva, sino 
la que aparente ser fácilmente ampliable y modificable en el futuro y a ser 
posible que no vuelvan a pasar por un camino ya recorrido. 

En definitiva, estamos ante un conjunto de tecnologías, aplicaciones, 
servicios y productos emergentes en continuo desarrollo y en consecuencia 
su maduración ha estado sujeta al cumplimiento de ciertas expectativas. 
Y estas expectativas, como toda tecnología emergente, han evolucionado 
en función de desarrollos concretos. La práctica ha arrojado la conclusión 
que las tecnologías en sí, aunque brillantes, no son el único elemento, ni 
siquiera el más determinante, para asegurar su éxito y su correspondiente 
supervivencia. Por este motivo la aplicación de las tecnologías de la Web 
Semántica trasciende los aspectos meramente técnicos y conocer en 
profundidad otros relacionados con el ciclo de vida de los datos en la web. 
Si algo hemos aprendido es que las dinámicas de publicación, acceso y 
reutilización de los datos son tanto o más importantes. Esto es así, puesto 
que durante la puesta en práctica de los procesos de publicación de datos 
se han identificado dificultades concretas, siendo preciso elaborar una serie 
de pautas (buenas prácticas) que orienten a los actores que participan en la 
publicación de datos en la Web y mejoren la calidad y reutilización de los 
conjuntos de datos.

Pero hay que considerar que la propia naturaleza cambiante 
y heterogénea exigirá una revisión de los trabajos del DWBP, tan útiles 
hoy, pero que sin duda quedarán desfasados con la identificación de 
nuevas problemáticas, la aparición de nuevas tecnologías y el desarrollo 
de aplicaciones prácticas aún por imaginar. No esperemos en ningún 
momento de la Web Semántica y sus aplicaciones un mundo ordenado e 
inmutable. Y es que la misma Web, como cualquier otra realidad humana, 
está inmersa en un mundo cuya realidad social, cultural y tecnológica se 
encuentra en estado de “beta” continuo. Por mucho trabajo ya realizado, 
casi todo está por hacer, por pensar, por idear, así es el mundo en el que nos 
ha tocado vivir en todos sus aspectos.
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caPítulo 9

o modelo funcIonal saaI na PersPectIva 
da InteroPerabIlIdade dos documentos 

arquIvístIcos dIgItaIs nas Idades documentaIs 
e nas Plataformas dIgItaIs de gestão, 

Preservação, dIfusão e acesso

Gilberto Fladimar Rodrigues Viana
Daniel Flores

1 Introdução

Este estudo propõe uma análise da aplicação ao Sistema de In-
formação para o Ensino (SIE) da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), no Módulo de Registro de Projetos, aos propósitos do Sistema 
Aberto de Arquivamento de Informação (SAAI), norma NBR 15.472, 
nas seções desta que discorrem sobre as responsabilidades prioritárias e 
ao modelo funcional de tratamento de informação/documento. As abor-
dagens das seções são compatíveis com a diversidade e o volume das 
informações e dos documentos gerenciados no SIE.

Associa-se a abordagem desenvolvida sobre o modelo SAAI à 
realidade do Sistema de Informação para o Ensino (SIE), pelo fato de 
que este arcabouço subsidia a dinâmica das relações entre o produtor e 
o criador, e a administração e o consumidor dos documentos gerados no 
âmbito do sistema de informação da instituição. 
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Thomaz e Soares (2004) afirmam que o modelo SAAI possibilita 
uma série de recursos associados à estrutura de metadados utilizados em 
sistemas de informação, como o SIE, e acreditam que: 

Estes metadados podem, p.ex., documentar os processos técnicos 
associados à preservação, especificar direitos de acesso e estabelecer 
a autenticidade do conteúdo digital. Podem registrar a cadeia de 
custódia de um objeto digital e identificá-lo de forma única, interna 
e externamente, em relação ao arquivo ao qual pertence. De fato, a 
criação e o desdobramento de metadados de preservação tende a ser 
um componente chave para a maioria das estratégias de preservação 
digital (THOMAZ; SOARES, 2004, p. 16).

O registro de projetos consiste no lançamento de dados iden-
tificados no documento, no registro do projeto, no SIE. Este proces-
so é realizado por meio do preenchimento de campos na estrutura de 
metadados que, uma vez preenchidos, tramita eletronicamente para as 
inúmeras instâncias de aprovação do projeto. Neste estudo trata-se a 
informação/documento no âmbito do SIE, conforme a abordagem ini-
cial que substancia o valor do documento de arquivo a partir da Norma 
ISO 15.472, correspondente ao SAAI, que enfoca o gerenciamento da 
informação/documento. 

A estrutura de metadados propicia que um Sistema de Infor-
mação forneça aos usuários e aos administradores das organizações uma 
multiplicidade de cruzamentos e compartilhamentos não redundantes de 
documentos em sua íntegra, ou com parte destes, sendo que todas estas 
possibilidades são autorizadas e reguladas no âmbito do mesmo e subsi-
diadas conforme os preceitos da norma SAAI.

O funcionamento do SIE na perspectiva do modelo SAAI, 
constitui-se do detalhamento de criação de documentos, assim como 
suas modificações e alterações no contexto da gestão documental, e na 
preservação de documentos permanentes.

Os preceitos normativos básicos do SAAI são abordados a par-
tir da aplicação da realidade de arquivo digital em Sistemas de Infor-
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mação que fazem a gestão documental, assim como o gerenciamento e 
o armazenamento da massa informacional e documental, tratados ou 
não, referente às suas atividades, funções e estrutura. 

Destaca-se que a manutenção da cadeia de custodia é uma 
característica dos Sistemas de Informação com o perfil de instituições 
autônomas ou autárquicas, como é o caso do SIE da UFSM. Cabe 
enfatizar que a configuração do SAAI associado ao SIE constitui-se 
do produtor/criador do documento, assim como da administração do 
sistema (armazenamento e gerenciamento de dados) e o acesso configu-
rado pelo consumidor/usuário, sendo este complexo geral sob a respon-
sabilidade da instituição, no caso, a UFSM e também se consolidando 
como arquivo (ABNT, 2007).

2 aPlIcação do modelo saaI

Passa-se a tratar a norma - NBR 15.472, correspondente ao 
SAAI, aplicada ao Módulo de Registro de Projetos do SIE – UFSM, 
tendo como exemplo a estrutura de metadados conforme a Figura 1, se-
guida da primeira tela do registro de projetos e a tela de informações dos 
participantes do projeto, onde serão abordados os tópicos das seguintes 
seções: Quarta seção – Pacotes de Informação; Quinta seção – Responsa-
bilidades; e Sexta seção – Modelos de Entidades Funcionais.

Figura 1 - Primeira tela do registro do projeto.

Fonte: SIE - UFSM.
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Em função do SIE ainda não adotar os requisitos de repositório 
confiáveis e de não receber tratamento arquivístico de forma oficial no 
que concerne a instituição, ainda sim é possível constatar, por meio de 
sua funcionalidade já incorporada nas rotinas de produção documen-
tal na instituição, que o modelo SAAI se mostra pertinente as funções 
e responsabilidades do SIE. Ao considerar tal pertinência se analisa os 
princípios de aplicação dos pacotes de informação, definidos como: “[...] 
um recipiente conceitual de dois tipos de informação chamados de in-
formação de conteúdo e informação de descrição e preservação” (ABNT, 
2007, p. 11).

Por meio da resolução nº 39 do CONARQ (2014, p. 13), al-
terada posteriormente pela resolução n° 43 do CONARQ (2015), são 
descritos os requisitos para repositórios confiáveis, onde define-se a si-
gla dos pacotes de informação tratados no modelo SAAI, conforme a 
seguinte expressão, traduzida para o português: “1) Pacote de informa-
ção para submissão (Submission Information Package - SIP); 2) Pacote de 
informação para arquivamento (Archival Information Package - AIP); e 
3) Pacote de informação para disseminação (Dissemination Information 
Package - DIP”.

Ressalta-se que no modelo SAAI, no processo de elaboração e de 
encaminhamento, via sistema dos pacotes de informação para submissão, 
caracteriza-se neste momento a alteração da cadeia de custódia dos docu-
mentos no caso de instituições que prestam serviços a outras instituições 
mediante contratos ou acordos. No caso tratado neste estudo, a cadeia de 
custódia não se caracteriza, tendo em vista o SIE – UFSM é de uso ins-
titucional, com a personalidade jurídica autárquica, porém vinculada aos 
órgãos da administração direta do governo federal.

Foi simulado o funcionamento dos pacotes SIP, AIP e DIP do 
modelo SAAI no SIE, onde se identifica na parte inicial, da gestão docu-
mental (fase corrente e intermediária do documento) a efetivação do paco-
te SIP, e em seguida, a fase da destinação final que consiste da eliminação 
ou recolhimento do documento (permanente), contemplada pelo DIP, de 
modo que a simulação é constituída das seguintes etapas:
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1. SIP – no SIE, ocorre durante a gestão de documentos no sistema, 
que é exportado para o Repositório Arquivístico Digital Confiável 
- RDC-Arq;

2. AIP – é gerado no RDC-Arq, após a captura e processamento do 
SIP, para posteriormente gerar o;

3. DIP – que é a difusão por meio do ICA-AtoM (AtoM), mantendo, 
assim, a cadeia de custódia dos Documentos Arquivísticos. 

Ainda sobre a resolução 39 do CONARQ (2014, p. 14), que 
trata dos requisitos para repositórios digitais confiáveis, no processo de 
admissão – captura dos documentos digitais, a mesma apresenta que “no 
caso de um repositório para documentos arquivísticos, a definição dos me-
tadados deve observar o e-ARQ Brasil (nas fases: corrente e intermediária) 
e a NOBRADE (na fase permanente)”. Assim, a resolução engloba todo o 
ciclo documental, conforme sua apresentação: 

A preservação dos documentos arquivísticos digitais, nas fases corrente, 
intermediária e permanente, deve estar associada a um repositório di-
gital confiável. Os arquivos devem dispor de repositórios digitais con-
fiáveis para a gestão, a preservação e o acesso de documentos digitais 
(CONARQ, 2014, p. 4).

Faz parte do arcabouço que complementam as diretrizes da reso-
lução 39 do CONARQ, que além do Modelo de referência OAIS (SAAI) e 
o e-ARQ Brasil, observam-se outros referenciais nacionais e internacionais, 
destacando-se, entre eles: O Relatório da Research Library Group (RLG) e 
da Online Computer Library Center (OCLC) – Repositórios digitais con-
fiáveis: atributos e responsabilidades; A certificação e auditoria de reposi-
tórios confiáveis: critérios e check list – TRAC; Os Metadados de preserva-
ção – PREMIS; A Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística 
– ISAD(G); A Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE; 
Os padrões de codificação e transmissão de metadados – METS.
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2.1 resPonsabIlIdades PrIorItárIas do saaI

O modelo SAAI estabelece um elenco de responsabilidades prio-
ritárias que envolve todo o complexo do modelo, ou seja, o estabelecimen-
to de padrões e protocolos de aceitação de registros de documentos, sua 
preservação, público-alvo, assim como sua inteligibilidade, integridade, 
disponibilidade e acesso.

Tabela 1 - Responsabilidades mínimas obrigatórias do SAAI.

Responsabilidade Pressupostos Operacionais

Negociar Adequação; racionalidade; completude

Controles básicos para preservação Autonomia regrada (SAAI/CRIADOR) Direitos Autorais 
(SAAI/CONTRATADO)

Delimitar a comunidade alvo Pertencimento; entendimento; interesses em tempos 
diferentes

Compreender a inteligibiliadade Autônoma; 
Sem necessidade de mediação

Políticas de preservação Atualização de software/hardware; segurança do suporte 
(cópias)

Disponibilidade Acesso

Fonte: Elaborado pelos autores.

Destaca-se que as responsabilidades prioritárias apresentadas no 
Quadro 1, devem ser observadas de forma contundente a todas as fases que 
constituem o SAAI. Estas responsabilidades abrangem primordialmente a 
administração, os usuários-produtores e os usuários na posição de consumi-
dor, conforme a Figura 2 do modelo funcional do SAAI, sendo que o geren-
ciamento das informações/documentos se dá por meio da administração. 

Figura 2 - Modelo funcional do SAAI.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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As informações/documentos têm como essência as questões 
que envolvem: objeto de informação; cognição dos dados; informação 
de conteúdo – que é o produto do objeto de dados de conteúdo com 
a adição da informação de representação; informação de descrição dos 
dados. 

Tal produto é constituído com as seguintes características de pro-
veniência, contexto, referência e fixidez da informação, bem como infor-
mação de descrição do Pacote de Informação – que é a informação ou 
o conjunto de informações que propicia a localização da informação de 
interesse do usuário/consumidor.

Entre as responsabilidades explicitadas no Quadro 1, algumas 
ainda não fazem parte das rotinas do SIE, ou seja, são observadas somente 
de maneira informal entre as unidades produtoras e gerenciais responsá-
veis, sucessivamente, de forma direta e indiretamente pela criação do do-
cumento, e por extensão, estas negociações também são informais com 
administração do SAAI na configuração do estudo como o SIE.

Quanto às responsabilidades de controles básicos de preservação 
no SIE, destaca-se que estas também carecem de formalidade, no entanto, 
as alterações nos documentos só podem ser feitas pelo órgão criador/pro-
dutor, ou seja, indiretamente, a responsabilidade de custódia está atendida, 
assim como a de direitos autorais, que no caso deste estudo, trata-se de 
uma situação peculiar a projetos desenvolvidos na Instituição e registrados 
no SIE. Ressalta-se, ainda, que o SIE não utiliza o recurso de trilha de 
auditoria para as alterações ou acessos aos documentos que fazem parte do 
banco de dados, conforme relata Viana (2011). 

Quanto às responsabilidades que dizem respeito à delimitação 
do público-alvo no SIE, nota-se, também, que é uma questão ainda não 
formalizada, pois embora a Instituição tenha toda sua produção intelectual 
registrada e armazenada no SIE, a visibilidade institucional a partir destas 
ocorre de maneira informal, de modo que pode-se afirmar que não existe 
um regramento formal sobre o acesso para fins informativos de projetos 
desenvolvidos na Instituição, principalmente a outros pesquisadores com 
interesses próximos, na atualidade e em perspectivas futuras. 
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Destaca-se que a responsabilidade da delimitação do público-al-
vo no caso do SIE, deveria ocorrer no intuito de ampliar o acesso aos 
documentos e projetos considerando os interesses acadêmicos intra e inte-
rinstitucionais, que antes eram por questões de financiamentos, conforme 
destaca Dagnino (2007, p. 165), ao se referir a uma cultura de “quase insu-
lamento” em relação ao isolamento de indivíduos e de grupos de pesquisa, 
por força da concorrência por recursos financeiros no meio acadêmico e 
científico. Todavia, neste estudo, as razões do insulamento decorrem mais 
pela falta de comprometimento com a visibilidade do que é produzido na 
Instituição Pública, do que por questões financeiras.

Ainda, destaca-se que a compreensão e a inteligibilidade ainda não 
foram tratadas no âmbito do SIE, tendo em vista que o sistema ainda não 
dispõe de recursos de ajuda, e nem de um manual atualizado sobre pro-
cedimentos operacionais que subsidie o preenchimento dos campos/meta-
dados que compõe o documento, no registro do projeto. Ainda quanto à 
compreensão/inteligibilidade do sistema, nota-se que de fato do sistema não 
informa as mudanças ocorridas nas telas e na barra de ferramentas, utilizadas 
para o lançamento dos dados no processo de registro do projeto, conforme 
destaca Viana (2011) ao descrever o funcionamento do SIE e sua interação 
com usuários, considerando a amigabilidade da interface do sistema.

Outra responsabilidade de extrema importância é a política de 
preservação, que está associada também à segurança, e que envolve, ainda, 
a forma de atualização tanto de software como de hardware, assim como 
a utilização de recursos de cópias de segurança compatíveis com a atua-
lização de TI. Ressalta-se o CONARQ, por meio da Câmara Técnica de 
Documentos Eletrônicos (CTDE), ainda apresenta muitas preocupações 
em relação à preservação digital expressa na Resolução 37, que trata das 
Diretrizes para a Presunção de Autenticidade de Documentos Arquivísti-
cos Digitais e da Resolução 39 que trata dos requisitos para Repositórios 
Digitais confiáveis. 

Observa-se que os cuidados com a preservação são primordiais 
no SIE, em função do incidente que instituição teve com perda de infor-
mações/documentos devido uma pane do computador que armazenava 
todas as informações e documentos da UFSM, no final da década 1990. 
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Assim, a atualização dos recursos tecnológicos pertinentes à preservação 
como requisito de segurança, passaram a fazer parte da rotina corpo técni-
co responsável pelo SIE. 

A responsabilidade com o acesso é uma das prioridades recomen-
dadas pelo modelo SAAI, a mesma relacionada à completude e complexi-
dade das informações, bem como os recursos de TI disponibilizados para 
o seu acesso por parte dos usuários-consumidores, no entanto, conside-
rando o grau de acesso definido pela administração do SAAI por meio do 
estabelecimento de políticas e acordos sobre o acesso a documentos que 
envolvem direitos autorais, e sigilo respaldado legalmente através de clas-
sificação de sigilo quando documento público, conforme a Lei de Acesso 
à Informação – LAI 12.527. Ressalta-se que no caso do SIE, o acesso vem 
sendo tratado por meio de estudos preliminares na gestão institucional 
que envolvem dirigentes e pessoal técnico especializado de várias áreas do 
conhecimento, com destaque Informática e Arquivologia.

2.2 modelo funcIonal do saaI

O modelo funcional do SAAI está estruturado em três etapas: o 
produtor, a administração do sistema e o consumidor, conforme a Figura 
2, já apresentada. Tais etapas se processam por meio da interação no am-
biente SAAI, que se constitui de seis fases denominadas “entidades”, que 
serão posteriormente abordadas neste artigo.

A importância da administração do sistema decorre em função 
das responsabilidades em relação a todos os agentes envolvidos no SAAI, e 
também, considerando o seu status de gerenciamento macro, por meio de 
dispositivos legais e/ou contratuais entre os agentes. Ela envolve, ainda, ne-
gociações com produtores em função de diagnósticos internos do SAAI ou 
por solicitação. A administração do sistema envolve também o estabeleci-
mento e a atualização das políticas do SAAI, assim como o assessoramento 
aos seus usuários.

A etapa da administração do sistema (entidade) envolve uma 
gama de procedimentos voltados às políticas de atualização tecnológicas 
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dos Sistemas de Informação, em função dos documentos armazenados pri-
mordialmente voltados aos documentos de valor primário, tendo como 
pressuposto a gestão documental. Destaca-se que o SAAI também tem 
condições de contemplar o tratamento dos documentos de valor secundá-
rio (permanente).

As demais fases (entidades) se constituem dos fluxos funcionais: 
a) da admissão, bem como o recebimento do SIP, fase que envolve a checa-
gem dos padrões pré-estabelecidos para recebimento do pacote, a geração 
do AIP, assim como a extração das informações de descrição para alimentar 
o sistema; b) do arquivamento, fase esta que envolve as funções de arqui-
vo, manutenção e recuperação, associadas ao gerenciamento das áreas de 
armazenamento e atualização de mídias vinculadas aos documentos arma-
zenados, auditagens internas e prevenção de panes; c) do gerenciamento 
de dados, fase que envolve atividades de inclusão, alteração, manutenção 
e acesso as informações descritivas que identificam os conteúdos armaze-
nados no banco de dados, com a finalidade de produzir relatórios a partir 
de consultas e de dispositivos autônomos do próprio sistema (auditagem 
interna); d) do acesso, que envolve a apresentação do AIP, juntamente com 
a sua informação descritiva na forma de DIP ao consumidor, em confor-
midade com os preceitos leais e dos contratos e acordos pré-estabelecidos 
entre ambos (administração do SAAI e consumidor).

Pode-se dizer que o SAAI se constitui de uma estrutura macro 
de metadados de preservação e acesso agendados previamente, ou seja, 
ele contempla os metadados de criação, de arquivamento, e de acesso 
durante todo o ciclo documental, com a característica dominante do mo-
delo, de disseminar documentos e informações aos usuários que manifes-
tam, antecipadamente, o nível de complexidade dos metadados que são 
de seus interesses, como elemento facilitador. Destaca-se que o modelo 
foi concebido para transações intra e inter-relações de instituições e que 
envolve um volume elevado de documentos e informações. 

O modelo funcional do SAAI, conforme a Figura 3, também 
dispõe de serviços que atendem as entidades funcionais, que se classifi-
cam como serviços comuns, com as seguintes subclassificações: serviços 
de sistemas operacionais - sendo constituído basicamente de operações e 
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a administração de interfaces entre o sistema de informação e os softwa-
res utilizados pelos usuários, o produtor do documento que está ligado 
“umbilicalmente” ao Pacote de Submissão (SIP) no modelo SAAI; ser-
viços de rede que englobam atividades pertinentes ao funcionamento de 
Sistemas de Informação de redes internas (intranet), ou redes externas 
(internet), que também tem forte predominância na confiabilidade e na 
consistência dos documentos, no que diz respeito a comunicação do da-
dos, integridade, interoperabilidade, simultaneidade e complexidade de 
itens que envolve a segurança do SAAI; e os serviços de segurança que 
envolvem recursos de TI voltados aos pressupostos da diplomática foren-
se em ambiente digital, ou seja, recursos que atuam como ferramentas 
à auditagem de Sistemas de Informação de forma continua e sistêmica. 
Tais recursos estão voltados à identificação e ao credenciamento dos usu-
ários quanto ao nível e a complexidade de acesso os documentos, bem 
como o estabelecimento de dispositivos que impeçam e/ou registrem as 
alterações dos mesmos.

Figura 3 - Fluxo de Admissão.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os recursos de segurança também abrangem a blindagem do Sis-
tema de Informação quanto às intervenções que visam o conhecimento 
dos padrões que o sistema opera, de pessoas não autorizadas. Outro serviço 
de segurança é o de não-repúdio, que se constitui do recurso de emissão 
de mensagem/recibo, podendo ser tanto por parte do produtor (criador do 
documento, e um dos responsáveis pela criação do - SIP), quanto por parte 
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do receptor (admissão - SIP/AIP), como forma de registrar oficialmente a 
operação de emissão e recebimento de documentos entre eles (emissor - 
produtor e receptor - administração do SAAI). 

Com base no exposto, serão descritos os fluxos funcionais das res-
pectivas entidades arroladas no modelo funcional do SAAI, associando-os 
ao funcionamento do SIE-UFSM, no módulo registro de projeto.

2.2.1 entIdade de admIssão

O processo de admissão no modelo funcional do SAAI, confor-
me foi apresentado na Figura 3, implica no cumprimento de rotinas que 
dizem respeito à administração do sistema quanto a solicitação e confirma-
ção de recebimento do SIP, que deve ser sempre atualizado no ato de sua 
admissão, de modo que etapa será também analisado e relatado o padrão 
de qualidade do mesmo. A administração do sistema também envolve a 
auditagem (de SIP e AIP), assim como a triagem dos padrões estabelecidos 
para o recebimento e a geração do AIP.

No SIE a entidade de admissão se apresenta no contexto da admi-
nistração do sistema, tendo como personagens o departamento e o centro de 
ensino ao qual o mesmo está inserido, na etapa de criação do documento o 
seu produtor (o responsável pelo projeto). Esta estrutura hierárquica está em 
vigência na instituição, sendo que o principio de autonomia, tanto do res-
ponsável pelo projeto como do órgão de lotação, o departamento ao qual o 
projeto está inserido, constitui o agente do produtor/criador do documento. 

Ressalta-se que atualmente que não existe no SIE uma tratativa 
formal onde considere os interesses do produtor do documento, cujos atri-
butos de preservação desses documentos devem ser observados, conside-
rando a elaboração de pacotes e informação no modelo SAAI.

2.2.2 entIdade de arquIvamento

A entidade de arquivamento envolve diretamente a admissão que 
recebe o SIP do produtor, assim como da administração do sistema, con-
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forme a Figura 4. Esta etapa do processo do SAAI está associada às rotinas, 
protocolos e políticas, que se caracterizam por registros de fluxo, tanto de 
elaboração como de encaminhamento do AIP, e também na elaboração de 
relatórios, mas na sua essência é o espaço onde se considera primordialmente 
à mídia, o suporte, o arquivo onde fica armazenado/arquivado o AIP.

Figura 4 - Fluxo do arquivamento do AIP.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Inicialmente, o fluxo da entidade de arquivamento se dá por meio 
do recebimento dos documentos e seus metadados, que por sua vez, gera 
ou cumpre-se um protocolo de solicitação de arquivamento (entidade de 
admissão), seguido da confirmação do arquivamento pela entidade com-
petente deste processo, já com as devidas adequações e compatibilidades 
estabelecidas em termos dos recursos de TI (mídias) voltadas a preservação 
e ao acesso.

No plano das rotinas e políticas de administração do sistema, a 
entidade de arquivamento segue o estabelecido por meio das políticas do 
sistema como um todo, e em especial, com as políticas de gerenciamento 
de conteúdo, assim como de elaboração de relatórios estatísticos operacio-
nais e gerenciais. 

A entidade de arquivamento se constitui do processo de ela-
boração do pacote de informação de arquivamento (AIP) que envolve 
o gerenciamento da hierarquia de armazenamento, ou seja, comanda 
a adequação de mídias, o nível de acesso aos conteúdos dispostos no 
AIP, o acesso a um AIP que pode ocorrer em tempo real ou não (online 
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ou offline), de modo que esta disposição deve estar prevista nos acor-
dos ou contratos entre administração do sistema e seus consumidores. 
Ressalta-se que a ocorrência de erros mesmo em etapas que não a do 
arquivamento, deve gerar relatórios ou alertas no SAAI, considerando 
o nível hierárquico dos usuários em relação aos documentos com estas 
ocorrências. 

No plano das políticas da entidade de arquivamento têm-se as 
Políticas de Recuperação de Desastres e Panes que não prescinde de dispo-
sitivos e comandos de transferência de conteúdos (acervos) a outros Siste-
mas de Informação credenciados para o recebimento e armazenamento da 
massa documental que corre risco. Destaca-se que a questão de segurança 
envolve também a utilização de mídias removíveis de cópias de segurança.

No SIE a entidade de arquivamento está restrita à administração 
do sistema, e isto significa que não existem diretrizes ou políticas expres-
sas institucionalmente que considere os preceitos do modelo SAAI, ou de 
normas internas do mesmo gênero, que envolvam a elaboração de paco-
tes de informação de arquivamento. Observa-se, ainda, que em função da 
ocorrência de uma norma no final de 1990, é possível inferir que o corpo 
técnico do SIE tem conhecimento do ocorrido e prima para observância 
dos requisitos de segurança quanto à perda de dados e documento.

2.2.3 entIdade de gerencIamento de dados 

A entidade de gerenciamento de dados apresentada na Figura 5, 
trata da integridade das informações descritivas e também das informações 
do sistema, com o intuito de manter a integridade do banco de dados, 
por meio de seu gerenciamento que implica em incluir, alterar e excluir 
documentos de forma já prevista e expressa nas políticas e procedimento 
credenciados no sistema. Os registros dessas ocorrências se dão por meio 
da emissão de relatórios, solicitações e consultas oriundas das entidades 
envolvidas diretamente nos fluxos de admissão, bem como do criador do 
documento como do consumidor. Evidencia-se que a entidade de geren-
ciamento de dados é regrada conforme as políticas estabelecidas pela enti-
dade de administração do sistema, que abrange a íntegra do SAAI.
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Figura 5 - Fluxo da entidade de gerenciamento de dados.

Fonte: Elaborado pelos autores.

No SIE a entidade gerenciamento de dados, assim como a enti-
dade arquivamento descrita anteriormente, está restrita a administração 
do SIE, não havendo também diretrizes ou políticas institucionais que 
considerem os preceitos do SAAI também na elaboração de pacotes de 
informação de arquivamento. Destaca-se que esta entidade tem implicação 
direta com o preceito de autenticidade dos documentos, que por sua vez, 
não deve prescindir do recurso de trilha de auditoria no ambiente digital, 
reconhecido e compatibilizado por meio de normatização nacional e in-
ternacional.

2.2.4 entIdade de admInIstração do sIstema

O fluxo desencadeado pela entidade administração do siste-
ma é extremamente complexo, visto que engloba uma série de ativida-
des operacionais e de coordenação (ações) que interligam os fluxos na 
configuração do processo, propiciando assim um amplo gerenciamento 
que dá sustentação ao próprio SAAI. A entidade de administração do 
sistema gera relatórios operacionais para os fins planejados e estabele-
cidos no sistema, assim como a geração de protocolos de recebimentos 
e encaminhamentos entre as entidades que fazem parte do processo, 
conforme a Tabela 2.
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Tabela 2 - Etapas do processo da administração do sistema.

Etapas Do Processo Ações

1 Produtor Negociação de acordo de submissão

 2 Administração Controle de acesso físico

 2.1 Gerenciamento de Dados Gerenciamento de configuração do sistema; 
Estabelecimento de padrões e políticas

  2.2 Arquivamento Atualização da informação arquivada

 2.3 Planejam. de Preservação Auditoria de submissão

  2.4 Acesso Ativação de solicitações

3  Consumidor Serviços ao cliente

Fonte: Elaborado pelos autores.

A administração do sistema tem como responsabilidade as nego-
ciações de acordos e contratos de submissão de pacotes com produtores 
de documentos, se valendo de seus interesses, bem como do SAAI. Os 
acordos e contratos envolvem cláusulas que se traduzem em protocolos 
recíprocos entre o produtor dos documentos e a administração do SAAI, 
sendo que as submissões abrangem o fornecimento de informações e o 
cumprimento de requisitos, tais como: calendário/periodicidade, cumpri-
mentos de requisitos de submissões quanto à atualização de conteúdos, a 
emissão de relatórios de adaptações de preservação e auditagem, além da 
funcionalidade e a evolução do sistema, com destaque para as atualizações 
tecnológicas e seus riscos de obsolescência. 

A administração também envolve o controle hierárquico autori-
zado de acesso aos documentos arquivados no sistema. Tais acessos devem 
estar formalizados por meio de um conjunto de obrigações e direitos esta-
belecidos na forma de acordos e contratos, estes que devem estar consoli-
dados e em consonância com as políticas do SAAI, sincronizando assim, os 
interesses do produtor-criador, da administração do SAAI e do consumi-
dor (terceiro) que pode ser o próprio produtor sistema.
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A entidade de administração do sistema no SIE, também não está 
formalizada, assim como a entidade de gerenciamento de dados descrita an-
teriormente. A administração do sistema é restrita à cúpula diretiva do órgão 
que abriga o SIE, denominado Centro de Processamento de Dados – CPD 
da UFSM, que por sua vez, está interligado ao dirigente máximo da institui-
ção (o Reitor), mas em termos gerenciais, o mesmo está ligado a Pró-Reitoria 
de Planejamento – PROPLAN. Já em termos operacionais, a administração 
do sistema está ligada diretamente aos órgãos gerenciais que compõem a es-
trutura administrativa da instituição, e que gerencia a produção documental 
na instituição, tanto em suporte digital, como em papel. 

Com base no exposto, ao considerar a importância e a amplitude 
das responsabilidades da entidade de administração do sistema, destaca-
-se que uma vez formalizadas as políticas e as diretrizes do SIE, este terá 
condições, acompanhado de outras ações, de viabilizar o atendimento dos 
requisitos arquivísticos, conforme os preceitos normativos recomendados 
para reconhecê-lo como arquivo e ou como repositório confiável.

2.2.5 entIdade de Planejamento da Preservação

O planejamento de preservação é a entidade que se constitui de 
mais um fluxo interno no SAAI, e que se caracteriza por uma interação 
contínua por meio de consultas e pesquisas junto à comunidade-alvo: pro-
dutores e consumidores que compõem o SAAI. 

Conforme a Figura 6, a interação da administração do SAAI com 
os produtores e os consumidores abrange o gerenciamento de requisitos, 
formatos, mídias, software, plataforma e sistemas de redes de comunicação. 
O planejamento de preservação envolve também a prospecção de novos 
recursos de TI, assim como a sua “testagem” por meio de simulações com 
todas as entidades envolvidas no processo, e com seus respectivos pareceres 
sobre a eficácia de mudanças.
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Figura 6 - Fluxo da entidade planejamento da preservação.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

A entidade de planejamento de preservação envolve, ainda, os 
planos de migração tanto para SIP como para AIP, e por extensão ao DIP, 
onde o estabelecimento de gabarito para esses pacotes é fundamental à 
preservação dos documentos armazenados no SAAI. Ressalta-se que o pla-
no de migração abrange o estabelecendo de procedimentos em todas as 
entidades do SAAI.

Assim como as entidades descritas anteriormente, admite-se que 
a entidade de planejamento de preservação, também não está formalizada. 
Ainda, ressalta-se que o planejamento de preservação do sistema, também 
está restrito à cúpula diretiva do órgão que abriga o SIE, que é o Centro 
de Processamento de Dados – CPD. Destaca-se que essa entidade é uma 
das funções básicas que fundamenta a razão da utilização do modelo SAAI, 
ressaltando ser um dos objetivos pelos quais o modelo foi estabelecido. 
Destaca-se, ainda, que resoluções emanadas do CONARQ, por meio da 
CTDE versam sobre preservação digital, assim como a LAI que estabelece 
também o regramento de preservação à manutenção e armazenamentos de 
documentos públicos independentemente do suporte.
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2.2.6 entIdade de acesso

Na sequência da verificação dos fluxos no contexto das entidades 
do SAAI, tem-se a entidade de acesso, visto na figura 7, que se consolida 
por meio da intervenção autorizada e regrada do consumidor ao conte-
údo informativo/documental armazenado no sistema. Essa intervenção 
se dá por meio do recebimento de pacotes de informação de dissemina-
ção (DIP), ou diretamente do SAAI, por meio de interfaces amigáveis de 
acesso ao usuário do tipo consumidor, mas com possibilidade de ser do 
produtor, na condição de consumidor, devidamente acordada e regrada. 
O acesso pode proceder por vários meios: através de rede intranet ou web 
na modalidade online; por meio de terminais destinados à usuários em 
espaços específicos; solicitações por meio de serviços de atendimento aos 
usuários na forma de consultas não-instantâneas, ou seja, relatórios que 
podem exigir tempo para sua elaboração e pedidos, que podem ser solici-
tados tanto a unidade de gerenciamento de dados, como de arquivamento 
na geração de DIP. 

Figura 7 - Fluxo da entidade planejamento de acesso.

Figura 7 - Fluxo da entidade de acesso.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Entre os recursos disponibilizados aos usuários-consumidores a 
entidade de acesso pode também informar o estágio de sua solicitação, 
bem como o cronograma das solicitações agendadas e/ou contratadas entre 
a administração do SAAI e o usuário-consumidor.

A entidade de acesso propicia a funcionalidade de pacotes por 
meio de associações com a entidade de gerenciamento de dados, em fun-
ção das informações descritivas necessárias ao DIP. Ainda quanto às fun-
cionalidades, nota-se que a entidade de acesso contempla uma série de 
relatórios operacionais de forma sintética e analítica que versam estatistica-
mente sobre as operações que foram executadas na produção do DIP, assim 
como a notificação do procedimento de entrega do mesmo.

Assim como as demais entidades no SIE, a entidade de acesso 
não está formalizada, assim, o acesso ao sistema é disposto aos usuários 
por meio de dispositivos de autorização, de criação e de tramitação de 
documentos, considerando o vínculo empregatício com a UFSM, na con-
dição de servidor técnico administrativo ou docente, mediante a matrícu-
la funcional de servidor ativo. O acesso ao sistema também considera os 
níveis hierárquicos de aprovação e tramitação dos documentos, ou seja, 
é a homologação das solicitações ou atos por parte das chefias e/ou das 
comissões que compõem a pirâmide hierárquica da instituição. Contudo, 
destaca-se que tais definições de acesso não estão regradas ou normatizadas 
expressamente.

Considera-se que o modelo SAAI tem muito a contribuir com 
os preceitos da LAI, em especial quanto à entidade de acesso, visto que o 
objetivo maior desta lei é de que o “acesso aos documentos/informações 
seja uma regra e o sigilo uma exceção”.

Ainda, na consideração da interoperabilidade dos documentos 
arquivísticos em ambientes digitais, é necessário lançar mão da abordagem 
da Cadeia de Custódia apresentada por Flores (2016), onde apresenta ini-
cialmente uma concepção ainda ligada aos documentos analógicos, con-
forme visto na figura 8. 
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Figura 8 - Cadeia de Custódia dos Documentos Arquivísticos Analógicos, 
com base em Jenkinson, 1922.

Fonte: FLORES, 2016.

Já segundo o mesmo autor, quando tratamos de documentos 
digitais, não bastaria mais a mesma concepção de Jenkinson (1922) 
apresentada na figura 8, com o recolhimento para as instituições ar-
quivísticas, mas sim um acompanhamento que mantenha uma linha 
ininterrupta entre as idades documentais, do corrente ao intermediário 
e o recolhimento ao permanente, como apresentado na figura 9. 

Figura 9 - Cadeia de Custódia Digital dos Documentos Arquivísticos - 
Focada nas 3 idades.

Fonte: FLORES, 2016.
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Ainda, uma consideração aos ambientes ou plataformas digitais 
para a manutenção desta cadeia de custódia, conforme figura 10, nesta 
apresentação de Flores (2016) é possível visualizar uma separação mui-
to clara entre o ambiente de Gestão de Documentos (Cor: AZUL do 
e-ARQ Brasil), ambiente ou plataforma de Preservação (Cor: Vermelha 
do RDC-Arq) e Plataformas de Difusão e Acesso (Cor: Verde). 

Figura 10 - Cadeia de Custódia Digital dos Documentos Arquivísticos - 
Focada nas Plataformas de GESTÃO, PRESERVAÇÃO e ACESSO.

Fonte: FLORES, 2016.

A manutenção da cadeia de custódia então segundo Flores (2016), 
deve ser feita através de Ambientes Autênticos, sejam os SIGAD’s (e-ARQ 
Brasil) nas fases corrente e intermediária, e os RDC-Arq (Repositórios Ar-
quivísticos Digitais Confiáveis) na fase permanente. O e-ARQ Brasil, con-
templa a Gestão Documental, e após o término da fase da Gestão de Do-
cumentos, com a alteração da cadeia de custódia, passamos para a fase de 
AAP - Administração de Arquivos Permanentes, através dos RDC-Arq’s 
(Resolução n° 43/CTDE/CONARQ), contemplando Arranjo, Descrição, 
Digitalização, Difusão e Acesso de Documentos de caráter permanente, e 
não mais permitindo ações ou operações típicas da Gestão de Documentos 
como a Avaliação, etc. 
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Assim, a Cadeia de Custódia Digital é uma linha ininterrupta 
que gerencia, no tempo e nas idades do ciclo vital de documentos, os 
custodiadores destes Documentos Arquivísticos através da interoperabi-
lidade dos documentos arquivísticos em Pacotes OAIS SIP, AIP e DIP e 
considerando-se, ainda, os ambientes ou plataformas de Gestão, Preser-
vação, Difusão e Acesso. 

3 conclusão

Este estudo propôs apresentar a aplicação do Sistema de Informa-
ção para o Ensino – SIE da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, 
no Módulo de Registro de Projetos, aos propósitos do Sistema Aberto de 
Arquivamento de Informação – SAAI, norma ISO 15.472, no que se refere 
aos pacotes de informações, responsabilidades e o modelo de funcional 
analisado por meio dos fluxos das entidades que compõem a administra-
ção do SAAI. A abordagem adotada neste estudo considerou o arcabouço 
teórico-normativo além da norma 15.472, as resoluções emanadas do CO-
NARQ, por meio da CTDE, assim como a LAI.

As responsabilidades expressas na norma SAAI, em seção especí-
fica, constatam que sua aplicação é compatível com a diversidade e o vo-
lume das informações e documentos gerenciados no SIE. Em vista dessas 
peculiaridades, faz-se necessário que a administração do SIE, composta 
pelo corpo técnico do CPD, juntamente com os órgãos que tratam da 
administração, do planejamento e da produção documental institucional, 
passem a considerar que é necessária a observância e a implementação de 
um modelo de gerenciamento da massa documental produzida na institui-
ção. Destaca-se entre as responsabilidades, a negociação que implica todo 
o complexo do sistema, considerando os produtores, a própria administra-
ção do SAAI e o consumidor. 

No caso do SIE da UFSM, tais negociações assumem contor-
nos na dimensão de cumprimento de exigências legais, e por se tratar de 
uma instituição pública, a questão do acesso e dos cuidados em relação à 
preservação das informações e dos documentos conta com uma legislação 
específica na Lei de Acesso a Informação, além da Lei de arquivo nº 8159. 
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Ao comparar a análise dos fluxos das entidades descritas no mo-
delo funcional do SAAI, ao que ocorre no âmbito do sistema, foi possível 
identificar que os fluxos acontecem informalmente e restritivamente ao 
corpo técnico gerencial do CPD, principalmente quanto às entidades de 
admissão, arquivamento, preservação e gerenciamento de dados. Já as 
entidades de administração do sistema e de acesso, conta com a partici-
pação de outros órgãos gerenciais e diretivos, porém também em caráter 
informal.

Portanto, os resultados deste estudo tendem a servir de apoio os 
profissionais e os dirigentes da UFSM, especialmente quanto à preocupação 
maior do profissional arquivista em instituições públicas, a observância dos 
preceitos teóricos e legais quanto à gestão documental, à preservação e o 
acesso às informações e documentos. Recomenda-se que este estudo tam-
bém seja aplicado as organizações privadas, que apresentam a necessidade da 
aplicação dos princípios de gestão arquivística.

Conclui-se assim da necessidade preemente de consideração da 
Manutenção da Cadeia de Custódia Digital dos Documentos Arquivísti-
cos, uma linha ininterrupta que gerencia, no tempo e nas idades do ciclo 
vital de documentos, seus custodiadores através da interoperabilidade dos 
documentos em Pacotes OAIS SIP, AIP e DIP, considerando também os 
ambientes ou plataformas de Gestão, Preservação, Difusão e Acesso. 
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1 Introdução

O conhecimento científico tem, por muito tempo, se proposto a 
simplificar as complexidades dos fenômenos “a fim de revelar a ordem sim-
ples a que eles obedecem” (MORIN, 2005, p. 5). No entanto, de acordo 
com os princípios da Complexidade propostos por Morin, a simplicidade 
e redução de conhecimentos produzem uma forma de cegueira em contra-
posição à elucidação dos fenômenos. Assim, o conhecimento acerca dos 
fenômenos e da realidade devem ser considerados em sua complexidade, 
ou seja, tecidos juntos. 

A palavra complexidade traz em si uma carga semântica de incer-
teza e desordem. “[...] é complexo o que não pode se resumir numa pala-
vra-chave, o que não pode ser reduzido a uma lei nem a uma ideia simples” 
(MORIN, 2005, p. 5).
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A Teoria da Complexidade pretende dar conta de explicar fe-
nômenos formados por diversas partes em sistemas abertos que têm 
diversas entradas; é uma teoria adequada aos fenômenos pós modernos, 
cuja principal características é a não linearidade. O que se propõe, en-
tão, é religar os saberes que o positivismo de Descartes separou e sim-
plificou para especializar e explicar, mas o que de fato não é suficiente 
para resolver relações entre sistemas que convergem diferentes fenôme-
nos  ou ainda diversas linguagens, pois muito se perde quando as partes 
de um sistema são consideradas isoladamente, ainda que sejam vistas 
com maior distinção. Por outro lado, se a especialização permitia divi-
dir o todo para estudar as partes, e realizar uma análise cada vez mais 
específica, essa subdivisão supunha que para recompor o todo, bastaria 
juntar as partes. 

Descartes formulou este paradigma [paradigma da simplificação] es-
sencial do Ocidente, ao separar o sujeito pensante (ego cogitans) e a coi-
sa entendida (res extensa), isto é, filosofia e ciência, e ao colocar como 
princípio de ideias “claras e distintas”, isto é, o próprio pensamento 
disjuntivo (MORIN, 2005, p. 11).

Na contemporaneidade, entretanto, isso não é mais suficiente, 
na medida em que os fenômenos tornaram-se mais complexos. Sem negar 
a importância do processo de disjunção, pois por ela foram permitidos 
progressos à ciência e à filosofia (MORIN, 2005; POMBO, 2005) - é re-
conhecido que os observadores e seus contextos informativos e formativos 
também pertencem a sistemas e não estão distanciados ou isolados deles. 
Morin (2005, p. 11) afirma que o processo disjuntivo tem seus efeitos 
nocivos revelados a partir do século XX. “[...] o princípio da disjunção iso-
lou radicalmente uns dos outros os três grandes campos do conhecimento 
científico: a física, a biologia e a ciência do homem”. 

Mesmo no inicio do século XX, no momento axiomatico da mo-
dernidade, Ortega Y Gasset, em La rebelión de las massas (1929), já colocava 
que não se podia pensar o especialista como um sábio “[...] porque ignora 
formalmente tudo quanto não entra na sua especialidade; mas também não 
é um ignorante porque é um ‘homem de ciência’ e conhece muito bem a sua 
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pequeníssima parcelas do universo” (ORTEGA Y GASSET, 1929, p. 173). 
Nessa mesma modernidade, em continuidade às estratégias de disjunção, 
à redução do complexo ao simples se seguiu uma hiperespecialização, que 
foi desejada e desenvolvida como um ideal e como consequência o tecido 
conjunto (complexo) das realidades e dos fenômenos foram fragmentados, 
presumindo-se “que o corte arbitrário operado no real era o próprio real” 
(MORIN, 2005, p. 12). 

Contrariamente, para Morin, deve-se buscar a compreensão 
dos fenômenos, e não a sua explicação, uma vez que as explicações são 
dedutivas, desdobram, separam, especificam enquanto que a compre-
ensão rejunta, religa, busca as relações das totalidades com as partes, 
das partes entre elas, e dessas relações com a totalidade. Para a ci-
ência, entretanto, considerar a complexidade não é tarefa fácil: [...] 
“A dificuldade do pensamento complexo é que ele deve enfrentar o 
emaranhado, o jogo infinito das inter-retroações, a solidariedade dos 
fenômenos entre eles, a bruma, a incerteza, a contradição” (MORIN, 
2005, p. 14). 

Visando a compreensão da teoria da complexidade, como pro-
posta neste capitulo, ou seja, a complexidade relacionada à cibernética, 
há que se voltar um pouco no século XX e discutir a teoria dos sistemas 
e os conceitos relacionados a ela. A Teoria dos Sistemas, pensada para 
a biologia por Von Bertalanffy nos anos 50, considerou a “associação 
combinatória de elementos diferentes” (1968, p. 19, tradução nossa), 
ampliando a realidade conhecida, considerando como sistemas “[...] 
desde o átomo até a galáxia, passando pela molécula, a célula, o orga-
nismo e a sociedade” (1968, p. 19, tradução nossa). Expandiu-se em 
variadas direções, com adeptos de diferentes áreas do conhecimento, 
entre eles a cibernética. A cibernética estuda a auto-regulação dos sis-
temas. Em 1948, Wiener lançou o livro Cybernetics, no qual o autor 
propõe os fundamentos da teoria cibernética: todos os dispositivos au-
tomáticos e criaturas vivas apresentam semelhanças na sua estrutura e 
funcionamento, uma vez que são sistemas abertos, o princípio funda-
mental é o da manutenção da ordem no interior do sistema ou entre 
dois sistemas (WIENER, 1965).



254

Maria José Vicentini Jorente
Dunia Llanes Padrón (Org.)

Dessa maneira, no desenho do cenário pretendido neste capítulo, 
três dos postulados da Teoria dos Sistemas são relevantes para a teoria da 
complexidade: (1) a noção de sistema como central para a teoria que assu-
me a totalidade das diferentes partes de um sistema como algo maior nas 
qualidades e características do que a soma dessas partes constitutivas; (2) o 
sistema como uma noção ambígua; (3) o caráter transdisciplinar da teoria 
sistêmica com relação às complexidades dos fenômenos. 

A noção de sistema - central para teoria sistêmica - e nela a noção 
de sistema aberto, pressupõe trocas de matéria ou energia ou trocas infor-
macionais entre o sistema e o seu ambiente e, consequentemente, pressu-
põe a instabilidade e o desequilíbrio dentro do sistema. Em comparação, 
um sistema fechado como uma mesa, por exemplo, não realiza troca de 
energia ou de informação com seu meio ambiente. Assim, o sistema aberto 
é ao mesmo tempo independente e dependente do seu meio. Destaca-se 
que é crucial para o entendimento do sistema aberto que seu ambiente 
externo seja considerado. 

Portanto, duas conseqüências capitais decorrem da ideia de sistema 
aberto: a primeira é que as leis de organização da vida não são de equilí-
brio, mas de desequilíbrio, recuperado ou compensado, de dinamismo 
estabilizado. [...] A segunda conseqüência, talvez ainda maior, é que a 
inteligibilidade do sistema deve ser encontrada, não apenas no próprio 
sistema, mas também na sua relação com o meio ambiente, e que esta 
relação não é uma simples dependência, ela é constitutiva do sistema 
(POMBO, 2004, p. 22). 

Para Olga Pombo, devido a isso, “[...] mais do que definir cada 
ciência pelo seu objeto de estudo, à teoria dos sistemas importa tentar 
compreender o que liga as várias ciências entre si, o que há de comum en-
tre elas, o que nelas se cruza e transfere” (POMPO, 2004, p. 44). Assim, 
outro postulado da teoria dos sistemas relevante para a investigação deste 
capítulo é a natureza inter e transdisciplinar dos sistemas. A interdisci-
plinaridade não se configura apenas em um cruzamento de disciplinas, 
mas traduz uma nova maneira de pensar individual e coletiva de fazeres 
e métodos científicos (POMBO, 2005). Trata-se da abertura à diversi-
dade de outros conhecimentos e o reconhecimento de que as inovações 
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e as conquistas somente ocorrem de forma interdisciplinar, servindo-se 
de uns saberes e aplicando outros. A transdisciplinaridade, por sua vez, 
pressupõe ir além, transpassar os limites disciplinares. 

Como a realidade não obedece a divisão didática proposta pelo 
positivismo, a divisão das ciências serve como norte, mas não retrata ou 
mesmo espelha a realidade. O cientista inter e transdisciplinar se propõe a 
tentar compreender a natureza e os fenômenos de forma conjunta, consi-
dera saberes das áreas do conhecimento, seu contexto e sua cultura - rene-
gados pelo positivismo de Descartes - e seu entorno. 

Se a noção de informação dentro da teoria sistêmica é noção re-
levante para essa investigação, por nela se considerar que há troca de ener-
gia/informação entre o sistema e seu meio ambiente, o foco está centrado 
na informação como definida por Michael Buckland, no texto Informa-
tion as Thing de 1991. Nele, o autor define informação sob três diferentes 
perspectivas: informação como processo, informação como conhecimento 
e informação como coisa. Informação como processo é considerada na 
qualidade de ação informativa; como conhecimento é considerada como 
aquilo que reduz a incerteza acerca da realidade; e finalmente, a noção de 
informação como coisa refere-se àquela informação passível de registro. De 
acordo com Jorente (2012): 

A informação que afeta opiniões, constrói incessantemente conheci-
mento e muda saberes e crenças é vista como evidência de aprendizado. 
Entretanto, evidência é algo passivo - dependente da percepção dos 
indivíduos envolvidos no processo informativo. Evidência define infor-
mação, inicialmente, como dado - registro puro e simples - e objetos, 
embora estes não sejam documentos no senso comum (p. 28).

Nota-se que o foco da noção de informação retorna ao sujeito, 
pois este transforma em informação aquilo que percebe, que observa dos 
objetos informativos, dos fenômenos, da realidade (espelhada ou não), e 
determina, segundo sua própria subjetividade, de forma pessoal, se a in-
formação lhe é relevante ou não. No panorama descrito, a informação é 
independente, mas também  dependente do contexto em que os sujeitos 
estão envolvidos. Nesse sentido, Jorente (2012) afirma:
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Se o processo é individual, o que regula a subjetividade das conside-
rações de utilização (ou não) de determinados dados como informa-
tivos, é o consenso: um acordo entre as partes envolvidas no processo 
informacional e comunicacional, princípio pelo qual se podem criar, 
por exemplo, as coleções de objetos, bases de dados e bibliotecas. É o 
contexto que vai distinguir identidades, semelhanças, diferenças, se-
rialização e critérios de inclusão e exclusão. As TIC, com seus meios e 
linguagens próprias, transformam a informação durante seu processa-
mento contextual (p. 29).

Considere-se também que o desenvolvimento da cibernética - 
como produtora de sistemas complexos que mediam o fluxo informacional 
desde o momento da sua produção, seu armazenamento, sua recuperação 
e até que seja informativo aos indivíduos (e que esses construam conhe-
cimento) - tem passado por marcos que se confundem com os marcos do 
desenvolvimento da Ciência da Informação (CI). O primeiro momento da 
CI, fundamenta-se na Biblioteconomia e na Documentação, e se amplia 
com o volume informacional decorrente da Segunda Guerra Mundial (de 
1945 a 1980). Esse pode ser definido como o momento da gerência do 
fluxo informacional, quando o foco dos estudos buscavam padrões univer-
sais para questões de administração do fluxo. Em seu segundo momento, 
a CI se voltou para os problemas de cognição entre informação e conhe-
cimento (1980 a 1995). O terceiro momento, marcado pelos fenômenos 
decorrentes da criação da Internet, e nela a Web, pode ser definido como o 
momento do conhecimento interativo (BARRETO, 1998). 

É importante notar que se vivencia contemporaneamente um momen-
to em que a rede mundial de computadores se consolida como mídia 
paradigmática do século XXI, e esse momento situa a mediação da 
informação como sistema de conhecimento que estabelece relações 
com outros sistemas como os de recuperação e de armazenamento, e 
/ou com o humano como sistema, partes do todo maior e com certa 
imprevisibilidade. (JORENTE, 2012, p. 33). 

Contemporaneamente a Internet, e nela a Web, compostas por 
subsistemas, podem ser consideradas as principais plataformas para am-
bientes informacionais. Essa condição tem por consequência o desenvol-
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vimento de um sistema aberto gigantesco, de impossível equilíbrio entre 
todas as suas partes, entre seu todo e os indivíduos, e entre as situações 
de interações e interoperabilidades decorrentes da sua mediação. “Quan-
do tais sistemas mudam de forma, novos paradigmas convergem para um 
novo espírito na sociedade e para as mudanças socioculturais que se verifi-
cam com tanta intensidade atualmente” (JORENTE, 2012, p. 33). O ce-
nário descrito é caótico. Porém, a característica predominante dos sistemas 
abertos, e fenômeno que emerge da complexidade, é a busca pelo equilí-
brio. Dessa maneira, do desequilíbrio e fuga do caos emerge o fenômeno 
da auto-organização. 

No terceiro paradigma que a CI experimenta - definido como 
momento de conhecimento interativo - para a mediação da informação 
como sistema de conhecimento que visa estabelecer relação com outros 
sistemas, depende de estratégias armazenamento e recuperação de infor-
mação. Necessita portanto de organização (auto-organização) e hierarqui-
zação. 

Neste capitulo, colocam-se como objeto de discussão dois siste-
mas complexos abertos, softwares utilizados para descrição e para constru-
ção de repositório de documentos de arquivos, cujo Design considera as 
questões complexas impostas pelo novo paradigma contemporaneamente 
experienciado. Discute-se, por isso,  disciplinaridades de Design da Infor-
mação (DI) como uma ciência interdisciplinar à CI, cujas metodologias 
para a construção de teorias, pesquisas e recursos visam-nas como ferra-
mentas de manutenção de equilíbrio para sistemas complexos abertos, tais 
como os arquivísticos, por natureza tendentes ao caos. 

Os softwares desenhados atualmente com funcionalidades e fun-
ções de Web 2.0 podem ser de natureza beta perpétuo e customizáveis, 
o que lhes confere a característica de sistemas abertos e também de ava-
lizadores do respeito ao espírito e à cultura dos indivíduos que com eles 
interagem. O código aberto garante confiança, pois evita obsolência e am-
plia interoperabilidade, relevantes para segurança em tempos líquidos166. 
Assim, discute-se a importância do Design da Informação (DI) como me-
166 A expressão ‘tempos líquidos’ faz referência à expressão cunhada pelo filósofo Zygmunt Bauman no seu livro 
Liquid Times. 
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todologia para melhorar a interação nesses sistemas, pois o DI possibilita a 
convergência dos sistemas com interação transparente, eficaz e satisfatória. 

Portanto, considerando os softwares AtoM e o Archivematica 
como sistemas complexos abertos, discute-se os sitemas sob a perspectiva 
da complexidade e do DI, para que seja possível a sua compreensão e a 
sua adaptação para a realidade da cultura das instituições brasileiras. De 
maneira decorrente, há que se pensar no DI como ciência, disciplina e 
método que possibilita a convergência e interoperabilidade eficiente desses 
sistemas.

 

2 sIstemas comPlexos abertos Para Interação e InteroPerabIlIdade no 
contexto da arquIvologIa

O Conselho Internacional de Arquivos (ICA), no intuito de 
organizar os sistemas complexos que se constituem como objeto da or-
ganização de arquivos - a partir das pesquisas em estudo sobre a criação 
de normas de descrição em vários países e por meio dos estudos das 
atividades técnicas em arquivos - identificou 11 entidades presentes nas 
instituições de arquivo: “documento de arquivo, produtor, função, lugar 
ou território, tempo, norma, relação, ciclo de vida, recursos de informa-
ção, instituição custodiadora e conceito” (LLANES PADRÓN, 2014). 

Dessas entidades, o conselho construiu normas internacionais 
para a descrição das quatro entidades fundamentas e imprescindíveis às 
instituições de arquivo: ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH. Para a 
entidade ‘documento’ foi elaborado a norma ISAD(G), que teve sua pri-
meira versão publicada em 1994 e a segunda edição publicada em 2000. 
Essa norma visa instruir a descrição desde o fundo dos documentos e 
suas partes até o item documental (o documento). Para a entidade ‘pro-
dutor’ foi elaborada a norma ISAAR(CPF), que teve sua primeira versão 
publicada em 1996 e a segunda edição publicada em 2004. Essa norma 
tem por objetivo auxiliar na descrição de registros de autoridades, ou 
seja, descrição sobre o produtor, acumulador e ou pessoas e famílias en-
volvidos nos documentos e materiais arquivísticos. Para a entidade ‘fun-
ção’ foi elaborada a norma ISDF, com uma versão publicada em 2007, 
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essa norma objetiva instruir a descrição das funções dos produtores de 
documentos. Para a entidade ‘instituição custodiadora’ foi elaborada a 
norma ISDIAH - Norma Internacional para Descrição de Instituições 
com Acervo Arquivístico. Essa norma, com uma versão publicada em 
2008, auxilia a descrição de Instituições que custodiam documentos de 
caráter arquivísticos.

As quatro normas desenvolvidas pelo ICA, brevemente apresen-
tadas, têm o propósito de estabelecer uma estrutura dos metadados para a 
descrição das entidades. Metadados são “Dados estruturados e codificados, 
que descrevem e permitem acessar, gerenciar, compreender e/ou preservar 
outros dados ao longo do tempo” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 
106). 

Portanto, uma norma de descrição constitui-se de um conjun-
to para a estruturação dos metadados de um documento, pessoa, objeto, 
dado ou informação.

A estrutura é internacional, criada com o intuito de tornar pos-
sível a interoperabilidade e o intercâmbio de informações entre insti-
tuições do mundo, decisão acordada pelo ICA a fim de homogeneizar a 
representação da informação arquivística e dessa maneira propiciar uma 
recuperação ampliada, bem como a fruição da informação arquivísti-
ca. Dessa forma, uma determinada informação pode ser recuperada de 
maneira estruturada, pois sua descrição está em um mesmo formato de 
metadados; além disso, a integração de acervos pode ser facilitada pelo 
recurso da homogeneização.

Por essas razões, o International Council on Archives (ICA) e a 
empresa Artefactual, especialista na criação de softwares arquivísticos, de-
senvolveram o sistema de descrição para registro de memória (inicialmente 
denominado ICA-AtoM) baseado nas quatro normas internacionais: ISA-
D(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH. Porém, além dessas quatro nor-
mas enlaçadas ao sistema pelo ICA, outras foram utilizadas para cobrir 
situações imprevistas no desenvolvimento do sistema: a Rules for Archival 
Description (RAD), norma de descrição desenvolvida pelo conselho de ar-
quivos do Canadá; os esquemas de metadados Dublin Core, que estabelece 
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elementos mínimos de descrição a fim de promover a interoperabilidade 
de metadados; o Metadata Object Description Schema (MODS),  mais de-
talhado que o Dublin Core; e a Describing Archives: A Content Standard 
(DACS), norma de estrutura de metadados e conteúdo desenvolvida pelo 
Conselho da Sociedade Americana de Arquivistas.

Por outro lado, a Artefactual, com o apoio da UNESCO, desen-
volveu complementarmente, um sistema para armazenamento denomina-
do Archivematica, voltado à preservação e promoção de acesso à objetos 
digitais. Seu desenvolvimento também baseou-se em normas e padrões, 
para que a informação seja confiável, autêntica e interoperável.  Dentre 
as normas, modelo e padrões utilizados pelo Archivematica se encontram 
o modelo OAIS (Open Archival Information System), a PREMIS (Preser-
vation Metadata Implementation Strategies), o METS(Metadata Encoding 
& Transmission Standard), o Dublin Core entre outros padrões e práticas 
(ARTEFACTUAL).

2.1 atom: descrIção como estratégIa de rePresentação

A descrição é um processo técnico realizado em instituições de 
informação que visa registrar e representar de forma escrita e verbal um 
documento, informação, objeto, pessoa, instituição e função de um con-
junto documental. Descrever é, portanto, construir uma representação es-
crita das informações. No processo de descrição analisa-se o conteúdo, o 
contexto, a estrutura, a função, os elementos formais dos documentos para 
compor, por fim, um conjunto de instrumentos de pesquisa. 

O AtoM é um software composto por um sistema de descrição 
arquivística que concentra e converge em um único ambiente os quatros 
tipos de instrumentos de pesquisa: guia, inventário, catálogo e índice. Isso 
significa que em um mesmo ambiente, podem ser recuperadas de maneira 
simultânea, descrições referentes à instituição,  ao produtor do documento 
e ao documento, relacionadas entre si. Trata-se, portanto, de um sistema 
de caráter relacional, que estabelece as ligações internas por meio dos links 
e dos pontos de acesso (palavras-chave). Percebe-se, assim, que no AtoM o 
contexto e as relações orgânicas presentes entre os documentos dos acervos  
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e da própria instituição são evidenciados e preservados. Além de ser um 
sistema baseado em normas, o AtoM é de código aberto, foi desenvolvido 
para ambiente Web e para multiarquivos pois, além das descrições textuais, 
comporta arquivo de imagem e PDF, voltado para a visualização.

O produto de uma descrição realizada no AtoM é a elaboração 
de  instrumentos de pesquisa decorrentes dos registros dessas descrições de 
maneira multinível. Eles podem ser elaborados conforme o nível da descri-
ção, ou ainda, por assunto, por relação, por hierarquia. No guia são apre-
sentadas as descrições dos fundos de documentos ou coleções existentes na 
instituição. O inventário contém as descrições das unidades documentais 
de um fundo, ou seja, em um inventário se descreve todos os objetos ou 
itens existentes no acervo. Esses dois primeiros refletem uma organiza-
ção hierárquica das descrições. No catálogo, a descrição “[...] organizada 
segundo critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou toponímicos, 
reunindo a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou 
mais fundos, de forma sumária ou analítica” (ARQUIVO NACIONAL, 
2005, p. 37). No índice, a organização não é hierárquica, pois assim como 
no catálogo, permite-se o uso de outros tipos de organização, como uma 
organização relacional, na qual as descrições são relacionadas por meio de 
nomes de pessoas, lugares, assuntos ou datas presentes nos documentos do 
acervo. Este instrumento pode trazer também informações da localização 
física dos recursos descritos.

O AtoM é, portanto, um sistema automatizado de recuperação da 
informação,  por meio do qual é possível o acesso, de forma normalizada e 
indexada a todos os recursos nele descritos cuja criação proporciona o tra-
tamento técnico da documentação, uma vez que o plano de classificação da 
instituição é mantido e apresentado e também o acesso. 

Quanto à caracterização do AtoM, uma questão tem sido discuti-
da tanto no Brasil quanto no exterior: o AtoM é um sistema Gerenciador 
Eletrônico de Documentos (GED)? A resposta a essa questão é simples, 
pois trata-se de uma confusão conceitual entre as expressões Gestão de 
Arquivos e Gestão Documental, que embora parecidas, tratam-se de con-
ceitos diferentes. 
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Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, a 
Gestão de Arquivos pode ser entendida como a administração de arquivos 
que envolve “Direção, supervisão, coordenação, organização e controle das 
atividades de um arquivo” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 20). Por 
outro lado, a Gestão de Documentos é entendida como um “conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, 
avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediá-
ria, visando sua eliminação ou recolhimento” (ARQUIVO NACIONAL, 
2005, p. 100). 

Portanto, Gestão de Arquivos pode ser realizado com o AtoM, 
mas a Gestão Documental só pode ser realizada com uma plataforma 
GED, como por exemplo o SIGAD. Segundo Flores (2016) “na Europa, 
alguns países têm usado o AtoM para a Gestão de Arquivos, mas não para 
a Gestão Documental”. 

Outra resposta a esta questão está definição das três plataformas 
ou ambientes arquivísticos de curadoria digital, que Flores (2016, grifo 
nosso) ressalta: “A primeira plataforma é destinada para Ambiente de Ges-
tão de documentos, a segunda para Ambiente de preservação (Archivema-
tica) e a terceira para Ambiente ou Plataforma de Acesso.” E nesta última 
se insere o AtoM, que:

Tem no seu escopo exclusivamente: DESCRIÇÃO, DIFUSÃO E 
ACESSO. Desta forma, ele não faz preservação digital. A preservação 
digital só acontece quando ligado ao Archivematica ou (à algum outro 
repositório arquivístico digital em conformidade com o) RDC-ARq, 
resolução 43 do Conarq. Quanto a Gestão, o AtoM só faria Gestão de 
Documentos ou GED, enquanto ferramenta, quando interligado ao 
SIGAD, e-Arq Brasil, desta forma, em uma Cadeia de custódia digital 
integrada. De qualquer forma, em nenhum modelo ele faz a Gestão de 
Documentos ou GED (FLORES, 2016, grifo do autor).

Assim, embora o AtoM não possa ser considerado um GED, ele 
pode ser usado em gestão, pois atua na visualização e recuperação da in-
formação, é estratégico para a compreensão da dimensão do acervo, suas 
estruturas e característica, organização, localização entre outros.
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Vale ressaltar que o AtoM também não é um workflow, pois ele 
não registra o fluxo ou o trâmite documental na instituição, sua ênfase é na 
representação. Não pode ser considerado um repositório ou banco de dados, 
pois a capacidade do banco de dados do sistema é limitada. 

No entanto, para cumprir a função de banco de dados é possível 
a interoperabilidade entre o AtoM e o Archivematica, repositório digital 
para extensos volume de dados. 

Existe uma corrente internacional que defende a interconexão e intero-
perabilidade de todas as plataformas ou ambientes, ou seja, o ICA-A-
toM Interconexo [...] nós não inserindo mais documentos diretamente 
no AtoM, e sim vindos de pacotes OAIS SIP, e AIP e DIP (FLORES, 
2016).

Dessa forma, todo o recurso é submetido no Archivematica, 
que faz o tratamento de preservação e é apresentado no AtoM, por 
meio de seus instrumentos de descrição. Um instrumento de pesquisa, 
por sua vez, é construído para o acesso às informações do acervo, dos 
documentos e da instituição. Nos instrumentos de pesquisa são apre-
sentadas informações quanto à estrutura, à identificação numérica, à 
localização física, às condições de acesso, às ligações orgânicas com a 
documentação e à instituição. O instrumento de pesquisa, então, serve 
como meio para a recuperação e acesso à descrição de materiais de ins-
tituições de informação.

2.2 archIvematIca

O Archivematica é um sistema de preservação digital que, além 
de armazenar os objetos digitais faz o tratamento de preservação da infor-
mação. Essa é uma das facetas do tratamento da informação na comple-
xidade dos sistemas, pois esse tratamento se dá a partir da realização de 
micro-serviços dentro do sistema. Os micro-serviços são compostos de ati-
vidades voltadas à autenticidade, confiabilidade, interoperabilidade, pre-
servação e acesso. Segundo Garderen (2010), o Archivematica usa o design 
padrão de micro-serviços que possibilita a convergência de um conjunto 
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de softwares e ferramentas open source, com o objetivo de tratar os objetos 
digitais submetidos ao sistema.

Os micro-serviços foram organizados a partir de um fluxo de 
trabalho (workflow), que nesse sistema específico, teve como referência as 
atividades realizadas pelo Arquivo da cidade de Vancouver – lugar em que 
foi desenvolvido o sistema, com o apoio da UNESCO (GARDEREN et 
al., 2012). 

Além disso, foi convergido o modelo Open Archival Information 
System (OAIS) que, segundo Sayão (2010), configura-se como um esque-
ma conceitual que estabelece um padrão para orientar a composição e fun-
cionamento do sistema a partir de conceitos relacionados a preservação e 
acesso à informação ao descrever o seu ambiente, suas interfaces externas, 
seus componentes funcionais e seus objetos de informação para preserva-
ção e acesso à informação a longo prazo.  O modelo consiste, assim, em 
definir as entidades envolvidas no sistema de preservação e a infraestrutura 
do funcionamento do sistema. Por outro lado, a convergência de modelos 
fez-se necessária no caso da Archivematica, pois o modelo OAIS apresenta 
conceitos amplos, que não detalham as atividades específicas a serem rea-
lizadas no sistema. 

As entidades envolvidas no ciclo de preservação são os produto-
res, os administradores e os consumidores. Os produtores são pessoas ou 
sistemas fornecedores de informação a ser preservada no sistema de preser-
vação; os administradores são responsáveis pelo sistema de preservação no 
estabelecimento de políticas gerais; e os consumidores são os que buscam 
informação no sistema a fim de identificar e adquirir a informação deseja-
da (SAYÃO, 2010).

A infraestrutura do modelo OAIS está dividida em modelo fun-
cional e modelo informacional. O modelo funcional define o conjunto de 
atividades realizadas pelo sistema que compreende a admissão, armaze-
namento, gestão de dados, planejamento da preservação, administração e 
acesso. Por sua vez, o modelo de informação define informações apresen-
tadas em forma de metadados para preservação e acesso (SAYÃO, 2010). 
O conjunto de atividades faz parte de um fluxo de trabalho que ocorre por 
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meio de pacotes de informação, que encapsulam o objeto, seus metadados 
e seu conteúdo. 

Os pacotes de informação (SAYÃO, 2010) são divididos em três 
tipos: de submissão, formado por conteúdo e metadados submetidos pelo 
produtor ao sistema; de armazenamento, que são conteúdos e metadados 
armazenados e gerenciados pelo administrador ao longo dos anos no siste-
ma; de disseminação que são conteúdos e metadados que estarão disponí-
veis para o acesso dos consumidores que os requisitarem. 

O fluxo de trabalho inicia-se quando a informação entra no sis-
tema a partir de uma submissão criando um System Information Package 
(SIP) – pacote de informação de submissão – em que os objetos digitais 
começam a ser tratados pelo sistema. Posteriormente, é possível fazer o ar-
mazenamento, criando um AIP (pacote de informação de armazenamen-
to), segundo os critérios de preservação do sistema. O design da estrutura 
desse pacote possibilita, assim, a gestão de dados, classificando-os e organi-
zando-os de forma lógica. Por último, cria-se a DIP (pacote de informação 
para disseminação) para acesso e disseminação de informação. O OAIS foi 
normalizado e aprovado pela International Organization for Standardiza-
tion (ISO) 14721 de 2003.

Sayão afirma ainda que o modelo OAIS não contempla detalhes 
para sua implementação em um sistema, provocando uma lacuna entre 
a teoria e a prática, vista sob como um problema no sistema complexo 
que constitui o tratamento da informação para a sua preservação e acesso. 
Por essa razão, criou-se um instrumento para dirimir essa lacuna, que se 
constitui em um guia de implementação do modelo OAIS, criado pelo 
grupo responsável pelo Preservation Metadata: Implementation Strategies167, 
PREMIS.

O resultado desse trabalho foi o “Data dictionary for preserva-
tion metadata: final report of the PREMIS Work Group” em 2005. Além do 
Dicionário de Dados “publicaram um conjunto de esquemas XML para 
apoiar a implementação do Dicionário de Dados em sistemas de preserva-
ção digitais” (PREMIS, 2015, p. 1).

167 Metadados de Preservação: Implementação de Estratégias.
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O dicionário organiza um modelo de dados a partir de entidades 
que tem como propriedades os metadados. Segundo o Premis (2015) essas 
entidades são: objetos, que é o objeto digital a ser preservado; o ambien-
te, que é o software e hardware utilizado para guardar o objeto digital; o 
evento, que são as ações envolvidas que afetam o objeto; o agente que é 
a organização ou sistema associado com as ações (eventos) na vida de um 
objeto; e os direitos, que são direitos e permissões em relação ao objeto e/
ou agente. As cinco entidades se relacionam e convergem para realizar a 
preservação digital. 

Contudo, a codificação e empacotamento desses metadados apre-
sentam a necessidade de um esquema XML para essa atividade, que é rea-
lizada com o desenvolvimento do METS (Metadata Encoding & Transmis-
sion Standard)168. 

Nesse sentido, a iniciativa do desenvolvimento do METS foi da 
Digital Library Federation (Federação de Biblioteca Digital) que tentou tra-
balhar sob o projeto Making of America II (MOA 2). Esse formato foi de-
senvolvido em XML para codificar os metadados que gerenciam os objetos 
no sistema e facilitam o intercâmbio de objetos entre sistemas. Seu uso no 
modelo OAIS estrutura e gerencia os pacotes de informação. Sayão (2010) 
afirma que o METS estabiliza preservação digital em sistemas complexos, 
por utilizar um formato aberto de linguagem, o que facilita a migração, e 
o intercâmbio entre sistemas complexos. O esquema pode ser integrado 
a outros esquemas externos, aprovados pelo conselho METS. Dentre os 
esquemas externos aprovados se encontra o Dublin Core que, segundo 
a ANSI/NISO Z 39.85-2012 (2013), é focado na descrição de recursos, 
não necessariamente a um domínio de assunto ou objetos específicos. Os 
sistemas de informação além de usarem esse esquema para facilitar a recu-
peração da informação, utilizam-no para interoperabilidade entre sistemas, 
pois criam uma linguagem comum entre eles. Isto significa que os quinze 
elementos descritivos do Dublin Core são padronizados.

De acordo com Souza et al. (2000) muitas vezes o conjunto 
de elementos Dublin Core é “embutido no próprio documento descrito 

168 Padrão de Transmissão e Codificação de Metadados.
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(HTML, XML Extensible Markup Language e outros), ou, dependendo 
do recurso, a meta-informação encontra-se separada do recurso cataloga-
do” (p. 93). Nesse contexto, o Archivematica usa o esquema embutido 
no seu código de programação para possibilitar a comunicação com ou-
tros sistemas, além de seus diferentes cenários que facilita essa ocorrência 
(GARDEREN, 2010). A complexidade do sistema aumenta quando é in-
tegrado com AtoM para acesso, ou mesmo com outros sistemas como o 
DSpace, CONTENTdm, Islandora, LOCKSS, DuraCloud, OpenStack, 
Archivists’ Toolkit, Arkivum, ArchivesSpace, que possuem estruturas co-
muns e incomuns entre eles.

3 consIderações sobre o desIgn da Informação como artIculador da 
curadorIa dIgItal da Informação em ambIentes dIgItaIs

As seções anteriores, relacionadas às Teorias dos Sistemas e à Te-
oria da Complexidade, apresentam o design de sistemas abertos que osci-
lam entre equilíbrio e desequilíbrio. A Web como um sistema no qual as 
informações estão em um fluxo e em desordem, se apresenta cada vez mais 
difícil de encontrar, acessar e preservar a informação, pois as informações 
são inseridas nesse ambiente digital, que se tornou, ao longo do tempo,  
um ambiente complexo e de grande fluxo que tende ao desequilíbrio. Con-
sidera-se assim, que a normalização, a padronização e o uso de sistemas 
normalizados, abertos, complexos e interoperáveis são respostas ao dese-
quilíbrio existente na Web.

O DI é um complexo e multifacetado construto disciplinar emer-
gente e tecnológico de uma peça de um quebra-cabeça maior, que pode 
reger outros sistemas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Design da 
Informação – SBDI, a área congrega pesquisadores, docentes e profissio-
nais que atuam em sistemas de informação e comunicação analógicos e 
digitais, além de tratar da gestão e produção de informação com foco na 
otimização dos processos de aquisição, interação e gerenciamento da infor-
mação visual.

Em linhas gerais as bases teóricas do DI estão simultaneamente 
se consolidando nas várias disciplinas a partir das quais as práticas da tec-
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nologia de sistemas informacionais são derivadas - Ciência da Informação, 
Ciência da Computação, Design, Ciências Cognitivas, TIC e sistemas in-
teligentes. A terminologia Design da Informação usada para descrever essa 
nova ideia reflete suas múltiplas origens, suas diversas motivações, e sua 
novidade. 

Para Saul Carliner (2000), o DI é a preparação de produtos de 
comunicação para que eles atinjam objetivos de desempenho estabeleci-
dos previamente nos requisitos do projeto. De acordo com o autor (CAR-
LINER, 2000, p. 4, tradução nossa) o processo de DI envolve:

1. Os problemas de comunicação em que analisará;

2. Estabelecer objetivos de desempenho que, quando alcançados, abor-
dam e solucionam estes objetivos;

3. Desenvolver um plano para um esforço de comunicação, de forma a 
abordar os objetivos estabelecidos;

4. Desenvolver os componentes da solução planejada, para menor es-
forço do usuário no processo de comunicação; e

5. Avaliação da eficácia final do esforço.

Alguns dos termos dessa definição, têm significados específicos 
no campo, tais como: os objetivos de desempenho, que são observáveis 
(item 2), i.e., tarefas mensuráveis – que são as metas que os usuários devem 
ser capazes de executar, e as condições para realizar essas tarefas, além de 
tratar do nível de trabalho aceitável (MAGER, 1997); o plano (item 3) 
trata da organização do projeto, detalhada para elaborar um documento 
que indica não só o conteúdo a ser apresentado, mas a extensão e o formato 
da apresentação (KOSTUR, 1999). Os outros itens não necessitam de um 
esclarecimento quanto a sua especificidade.

Carliner (2000) propõe um modelo tríptico de DI em ambien-
tes digitais. O autor apresenta alguns recursos e elementos focados na co-
municação efetiva. O framework é baseado em três dimensões, entendidas 
pelas autoras desse estudo como permeáveis, complexas, e não distintas e 
separadas umas das outras, sendo que questões envolvendo uma camada 
interferem e influenciam nas outras. 
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O Quadro 1 resume as questões que devem ser consideradas pelo 
DI do ambiente digital de Carliner (2000).

Quadro 1 – Dimensões do DI 

Design Físico:
auxiliando os internautas a 

encontrar informação

Design cognitivo:Design cognitivo:
auxiliando internautas a auxiliando internautas a 

entenderentender

Design Humanístico:
motivando internautas a 

interagir

Questões
•	Design da página e da tela;
•	Recuperação da 

informação;
•	 Seleção de mídias;
•	 Produção de conteúdo;
•	 Escrita e edição técnica.

Processos
1. Análise de necessidades;
2. Estabelecimento dos objetivos;
3. Escolha da forma;
4. Preparação do design;
5. Estabelecimento das diretrizes.

Questões:
•	 Atenção;
•	 Motivação;
•	 Comunicação 

transcultural;
•	 Linguagem;
•	 Impacto social e 

político;
•	 Questões legais e 

éticas;
•	 Serviço ao cliente; 
•	 Metodologias para 

o entendimento 
de questões 
comunicacionais.

Questões
•	Aplicação dos princípios de 

psicologia cognitiva;
•	Aplicação de teorias do design, 

tais como minimalismo;
•	Abordagem da sobrecarga 

informacional;
•	Modularização da informação;
•	 Planejamento do design dentro 

dos limites.

Fonte: CARLINER, 2000, tradução nossa.

Neste quadro, as dimensões do DI são: (1) Design Físico (sen-
sorial/ perceptível), capacidade de encontrar informações; (2) Design 
Cognitivo (intelectual), capacidade de compreender as informações; 
(3) Design Humanístico (emocional), capacidade de navegar com faci-
lidade na apresentação das informações.

A camada do Design Físico pode ser utilizada por cientistas da 
informação capacitados para o desenvolvimento de recursos de DI para 
dar forma à informação que se deseja expor: enfatizar ou minimizar; 
comparar ou ordenar; agrupar ou classificar; selecionar ou omitir; optar 
pelo reconhecimento imediato ou tardio; e apresentá-la de forma bem 
resolvida formalmente. Para isso, pode-se fazer uso de variáveis visu-
ais como descritas pelo cartógrafo francês Jacques Bertin na década de 
1970, situando o DI no âmbito do Design gráfico. A partir de aspectos 
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como posição, forma, tamanho, contraste, saturação, cor e direção, é 
possível organizar elementos de informação de modo a apresentá-las de 
maneira adequada ao seu objetivo e aos sujeitos que buscam a infor-
mação. 

Segundo Morita (2011), o legado de Bertin foi o estabeleci-
mento de uma estrutura que permitia a elaboração de mapas mais cla-
ros. No entanto, a importância de sua obra não se restringe ao domínio 
da cartografia, sendo destacada também por pesquisadores relacionados 
à visualização de informações (KRAAK, 2011). Morita (2011) subli-
nha, ainda, que a teoria de Bertin é mais fácil de ser aplicada atual-
mente, a partir da utilização de meios digitais. Para Bertin, a percepção 
visual é ubíqua, ou seja, quando lemos uma imagem, passamos por três 
níveis de percepção: a imagem completa, uma parte dela e um elemen-
to; e a alternância entre eles é praticamente automática, não exigindo 
nenhum tipo de esforço especial. O Quadro 2 apresenta as variáveis de 
Bertin adaptadas por Mijksenaar (1997).

Tabela 1 - Variáveis adaptadas para o DI

  
Fonte: MIJKSENAAR, 1997, tradução nossa.

Nesse contexto o DI está, principalmente, preocupado com 
clareza (e não simplesmente a simplicidade) e compreensão (SHEDRO-
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FF, 2000, online). Ao tratar de questões de conteúdo, de fatores huma-
nos e técnicas, o foco situa-se atualmente, diante das potencialidades 
entre linguagens nos ambientes desenhados por meio das TIC também 
nas questões de interoperabilidade e convergência de sistemas de in-
formação. A interoperabilidade permite que vários sistemas, idênticos 
ou radicalmente diferentes, possam se comunicar sem problemas. Tor-
nou-se fundamental em muitas áreas, como Tecnologia da Informação 
(TI), Medicina, Engenharia Elétrica, Engenharia Aeroespacial; redes 
ferroviárias e, de uma maneira geral, é muito utilizado em aplicações 
industriais. Destaca-se que, para tirar vantagem da interoperabilidade 
entre sistemas devidamente conectados, é importante apontar a neces-
sidade de competências para interpretar a complexidade da informação 
derivada de cada sistema: uma questão para especialistas que, em equi-
pes multidisciplinares, que tratam diretamente estruturas de design, de 
metadados, de linguagens de programação específicas da computação, 
entre outras convergências.

Isso implica que as capacidades cognitivas humanas no processo 
de comunicação, como um todo, devam ser equacionadas. No Design da 
Informação a prioridade é encontrar a estrutura mais apropriada para o 
tipo de informação que está sendo apresentada e, portanto, deve-se ter um 
foco mais amplo, que não abrange apenas gráficos, textos e ilustrações, ou 
trata de questões meramente estéticas, mas que se preocupa também com 
as metas do sujeito que interage com o sistema, com o conteúdo da men-
sagem que está sendo transmitida e com todos os atores (humanos ou não) 
do processo comunicacional, bem como com os objetivos de realização da 
tarefa, para que ocorra uma interação satisfatória com o objeto digital e 
com a interface. 

Mais contemporaneamente, para explicar a camada do Design 
Cognitivo a teoria proposta por Tufte (2001) apresenta três princípios ge-
rais que  complementam a proposta da camada do Design Cognitivo e de-
vem ser aplicados para alcançar resultados excelentes no planejamento do 
DI: (1) a apresentação bem planejada de dados interessantes, uma questão 
de substância, estatística e design; (2) a comunicação de ideias complexas 
com clareza, precisão e eficiência; e (3) o oferecimento, ao usuário, do 
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maior número de ideias no menor tempo possível, com a menor quantida-
de de pixels no menor espaço. 

Em termos ainda mais consolidados, com relação à camada do 
Design Humanístico, Redig (2004) apontou a importância social do DI ao 
afirmar que ele está intimamente ligado à democracia, uma vez que não 
se pode falar em democracia sem informação clara e verdadeira. Diferente 
dos autores citados anteriormente, Redig inclui o destinatário da mensa-
gem, a forma da mensagem e o tempo de transmissão da mensagem como 
aspectos característicos do Design de Informação. Em relação ao sujeito 
que irá interagir com a informação, o autor destaca a necessidade de se 
levar em conta aqueles que interagem com ela, modificando-a para  definir 
e redefinir o conteúdo (REDIG, 2004), pois quanto maior a escalabilidade 
a que se destina determinada informação, mais complexa se torna a defi-
nição do conteúdo, uma vez que as singularidades e particularidades pro-
vavelmente se tornem presentes de forma proporcional. Assim, na camada 
do Design Humanístico, dentre as questões apontadas por Carliner (2000) 
relacionadas à Comunicação Transcultural, Linguagem, Impacto Social e 
Político, Legais e Éticas e Serviço ao Cliente e Metodologias para entendi-
mento de questões comunicacionais, reportamo-nos a Redig (2004) com 
o intuito de destacar o aspecto motivador junto a internautas, um convite 
à interação com o sistema, justamente por seu caráter social democrático.

 Quanto à forma da mensagem, Redig (2004) define sete quali-
dades do DI: (1) analogia em relação ao conteúdo, o que, segundo o autor, 
é determinante para a existência do DI; (2) clareza, também considerada 
imprescindível, mas muitas vezes ausente; (3) concisão, excluindo-se sig-
nos ou palavras supérfluas ou dispensáveis; (4) ênfase, para destacar itens 
mais importantes da mensagem, conferindo legibilidade e identidade a ela; 
(5) coloquialidade, dependendo do objetivo e dos atores envolvidos; (6) 
consistência, fazendo com que cada signo, dentro de seu contexto, cor-
responda sempre a um mesmo significado; e (7) cordialidade, por uma 
questão de respeito. 

Observa-se que as quatro primeiras qualidades citadas por Redig 
(2004) – a analogia, a clareza, a concisão e a ênfase – têm sido citadas 
recorrentemente por outros autores que tratam do mesmo tema. O indiví-
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duo está em constante interação com a natureza e este se integra na socie-
dade através de uma contínua reorganização da sua experiência (DEWEY, 
1979). Dessa maneira, de acordo com as dimensões e objetivos do DI 
considera-se que as interações e a continuidade do processo de encontrar, 
navegar e compreender a apresentação das informações, podem ser ava-
liadas as duas características fundamentais para se obter uma experiência 
enriquecedora. Com relação às questões de atenção e motivação, as qua-
lidades relacionadas ao tempo na interação, para Redig (2004), são: (1) o 
senso de oportunidade, sendo essencial que a informação apareça quando 
o receptor precisa dela, e não aparecendo quando ele não precisa; (2) a 
estabilidade ou continuidade dos códigos utilizados.

É importante destacar que, por meio das interações com inúme-
ros aparatos tecnológicos, novas tecnologias e sistemas estão se alterando 
constantemente as dinâmicas de ação, criando novas possibilidades de ex-
plorar a informação e interagir com a informação que esta sendo veiculada 
pelo meio. As informações traduzem os dados que são significativos para 
um grupo de pessoas, o que exige a criação de relacionamento entre as 
mensagens que constituem. 

Assim, nesse contexto, o AtoM e o Archivematica organizam e 
estruturam os dados para o acesso e recuperação das informações em am-
bientes digitais de Arquivo. Se transformar dados em informação é uma 
forma de organizá-los de forma significativa e apropriada e comunicar 
todo o contexto em que estas ações ocorrem (SHEDROFF, 2014), um 
dos primeiros passos é explorar a organização dos objetos digitais: a forma 
de organizar um mesmo conjunto de dados expressa diferentes atributos 
e mensagens. O AtoM e o Archivematica com suas regras, normas e pa-
drões propõem formas de organização dos seus bancos de dados para o 
armazenamento e posterior recuperação, ou seja, cada sistema tem uma 
organização diferente para o armazenamento e apresentação dos dados. É 
importante perceber que a forma com que as informações, objetos digitais 
e dados estão organizados em uma interface afetam a interpretação e com-
preensão do todo. 

Nesse sentido, Shedroff (2014) denomina Design da Informação 
Interativo a intersecção de três disciplinas: Design da Informação, Design de 



274

Maria José Vicentini Jorente
Dunia Llanes Padrón (Org.)

Interação e Design Sensorial, a área de convergência dessas disciplinas e preo-
cupação central é o conteúdo, conforme apresentado na Figura 2. 

Figura 2 – Design da Informação Interativo: A teoria do campo unificado 
do Design

Fonte: Shedroff, 2014

Enquanto o DI se concentra na representação, organização e 
apresentação dos dados, a ênfase do Design de Interação está na criação de 
experiências satisfatórias entre os internautas e os objetos digitais dispos-
tos nas interfaces. Por Design Sensorial entende-se o emprego de todas as 
técnicas por meio das quais se efetiva a comunicação via sentidos (visão, 
olfato, paladar, tato e audição). O conceito trata dos aspectos emocionais 
e cognitivos para se alcançar o objetivo em dado projeto de design. Para 
Shedroff (2014) as três disciplinas citadas são novas, enquanto diversas 
pesquisas e métodos estão em desenvolvimento por serem consideradas es-
senciais para a compreensão da comunicação e interação nas mais diversas 
mídias e suas especificidades, com foco na convergência intensa, inteligível 
e onipresente na interação.

Voltamos, portanto, ao clássico McLuhan que, em 1974, já con-
siderava de maneira polemica que as alterações criadas pelo meio sejam a 
verdadeira mensagem: a partir do momento que as novas tecnologias se 
fazem condicionantes de novas percepções da realidade – na medida que 
instrumentalizam a comunicação humana nas suas formas de represen-
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tação – criam-se quadros de memórias, fornecem símbolos e o ambiente 
mental requerido para determinados momentos de ruptura decisivos para 
a reestrutração dos sistemas sócio- técnicos. Com a interação dos meios de 
comunicação, a linguagem escrita cedeu continuamente espaço às conver-
gências de várias linguagens e codificações estruturadoras de informação, 
o que não significa, entretanto, que tais linguagens possam ser considera-
das equivalentes em estatuto. Se a sua interação interfere nos processos de 
decodificação da informação e de apreensão de conhecimento parece evi-
dente, para compreender esses processos, as linguagens que reestruturam 
as formas de comunicação das informações no sistema humano devem ser 
aprendidas, compreendidas e potencializadas como meios para mapear as 
interações.

O DI, pensado no ciclo de vida documental a Curadoria Digi-
tal atua em todas as fases do processo como por exemplo no acesso, na 
recuperação e na preservação de objetos digitais. O AtoM, por exemplo, 
é desenhado para resolver problemas de acesso e interação, nesse senti-
do, apresenta novas possibilidades aos internautas, de maneira diversa 
ao tradicional. No acesso a um arquivo por meio dos instrumentos de 
pesquisa, diante das emergências possibilitadas pelas TIC que suportam 
o AtoM (multinível e desenhado com várias facetas), apresenta múlti-
plos pontos de acesso. Isso quer dizer que, nesse software, encontram-se 
convergências e interoperabilidades entre os variados instrumentos de 
indexação, busca e recuperação da informação – as potencialidades do 
inventário, guia e catálogo estão reunidas em um mesmo ambiente. Além 
disso como o software apresenta-se em beta perpétuo, possibilita que o 
DI esteja em todas as fases iterativas de desenvolvimento e também de 
interatividade, propiciando uma melhora nos processos de acesso, recu-
peração e preservação dos dados e informações, embora seja direcionado 
principalmente à descrição. 

Ao analisar esses sistemas com o uso do framework proposto por 
Carliner identifica-se as seguintes características do Design Físico demons-
trado no quadro a seguir:
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Quadro 2 – Análise da Dimensão Física do DI no AtoM e no  Archivematica

Análise do Design Físico AtoM Archivematica

Design da página e da tela

Layout limpo, agradável e 
bem organizado, títulos para 
recuperação da informação pelo 
campo de busca

Layout limpo, agradável e bem 
organizado, títulos e palavras-
chave para recuperar

Recuperação da informação
Por campos de buscas, mapas do 
site, índices e por navegação por 
links

Por sintaxe

Seleção de mídias e condições 
de acesso

Apresentação na página on-line por 
meio de texto verbal e imagem Pacote DIP

Produção de conteúdo

Exclusiva da instituição utilizadora 
do sistema, o conteúdo pode ser 
importado e exportado nos padrões 
Dublin Core 1.1 XML e EAD 
2002 XML.. 

Exclusiva da instituição 
utilizadora, não é aberta aos 
internautas e o conteúdo só é 
exportato pela DIP.

Escrita e edição técnica

O rigor culto, forma e cientifico na 
escrita das descrições inseridas no 
sistema é estabelecido na política 
de descrição de cada instituição

Não apresenta textos extensos 
em sua interface. 

Fonte: Elaborado pelas autoras

O quadro acima demonstra na dimensão física do design: ques-
tões relacionadas a colocação, disposição e identificação das informações 
na página ou na tela dos sistemas. Assim percebe-se grande diferença en-
tre o sistemas e a justificativa para essa diferença está na ênfase de cada 
sistema, pois o AtoM tem o objetivo de prover o acesso a metadados de 
documentos de um acervo, enquanto que o Archivematica tem o objetivo 
de preservar os objetos digitais nele inserido. Tendo essa diferença em vista 
percebe-se que:

No design da página e tela a apresentação das informações em am-
bos sistemas são de fácil localização, desde um layout simples e limpo até os 
elementos de recuperação da informação como títulos e campos de busca. 
Além do campo de busca no AtoM é possível a navegação hierárquica por 
menus e não hierárquica por links. No Archivematica, no entanto, a recu-
peração da informação e a navegação é por sintaxe, pois os indivíduos que 
interagem no sistema são especialistas, ou seja, pessoas com conhecimento 



277

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

na área da CI, diferente dos indivíduos que interagem no outro sistema, 
que são desde especialistas até indivíduos não especializados.

Assim, os meios utilizados nos sistemas para a apresentação e en-
trega das informações para os indivíduos também são diferentes, uma vez 
que o Archivematica utilizará do pacote de difusão (DIP) para enviar os 
metadados ao AtoM, que por sua vez irá disponibilizar as informações para 
acesso. Por serem sistemas de Gestão de Arquivos, a produção e edição de 
conteúdo só é possível por login, senha e níveis de acesso.

Considera-se ainda, que dadas as características específicas dos 
sistemas (gestão, preservação e acesso), não é possível identificar e analisar 
as demais dimensões do DI em suas interfaces, pois no desenvolvimento 
dos sistemas a ênfase não estava na experiência dos indivíduos que utili-
zam o sistema e sim no correto funcionamento do sistema sob a ótica dos 
princípios e fundamentos da arquivologia para a gestão no contexto dos 
objetos digitais e do acesso. Por esse motivo, faz-se necessário a conceitua-
ção e elaboração de uma interface (no próprio sistema AtoM, ou uma tela 
convergente a ele) que corresponda as demais dimensões do DI, como por 
exemplo a UX. 

Contudo, no que concerne aos objetos digitais contidos nos am-
bientes estudados, o DI também estabelece regras e possibilita a conver-
gência dos dois softwares apresentados (AtoM e Archivematica), por meio 
da proposta de uma solução que trata da semântica, da organização e hie-
rarquização dos dados e metadados. 

Essas soluções estão relacionadas às ontologias, tesauros, taxo-
nomias e vocabulários controlados. As interações realizadas por meio 
dos diversos suportes tecnológicos, diferentes tecnologias e sistemas são, 
dessa forma, ações realizadas nas interfaces no ciberespaço e que se apre-
sentam de forma complexa na estrutura de dados e metadados. O DI 
articula, assim, as três dimensões do framework de Carliner (2002), por 
meio do qual é possível trabalhar o sistema de forma complexa e interdis-
ciplinar. O resultado do desenvolvimento de soluções para os problemas 
encontrados no desenvolvimento dos softwares por meio da utilização 
de métodos e técnicas do DI, são os softwares abertos, que estão em 
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constante atualização, reavaliação e melhorias. Finalmente, a possibilida-
de de tradução e customização, que o beta perpétuo possibilita também 
pode ser considerada como uma questão de Design de Informação. Cada 
faceta rapidamente explorada nessa subseção representa fenômenos de 
alta complexidade que envolvem uma quantidade de variáveis difíceis de 
serem delimitadas, os fenômenos aliados ao aumento da diversidade das 
áreas de aplicação das técnicas e métodos expostos estão extrapolando as 
fronteiras do mundo físico. 

Nesse cenário, portanto, o papel do DI é construir interações por 
meio das quais o indivíduo pode criar padrões e significados, estimular a 
compreensão das mensagens e criar experiências e dessa forma comparti-
lhar e transmitir a um nível de comunicação fundamentalmente partici-
pativa (rede de comunicação cognitiva e comunidades de conhecimento). 
Torna-se necessária a realização de novas pesquisas que possam fornecer 
um catalisador para uma nova forma de pensar e apresente novas perspec-
tivas relacionadas às questões mente/corpo e interação/informação.
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