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How I wish 
How I wish you were here 

We're just two lost souls 
Swimming in a fish bowl 

Year after year 
Running over the same old ground 

What have we found? 
The same old fears 

Wish you were here. 
 

Pink Floyd 
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CATALOGAÇÃO BIBLIOGRÁFICA RDA NO SOFTWARE LIVRE 
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ORIENTADOR: Prof. Dr. Daniel Flores 

 

 Dar acesso ao patrimônio cultural, seja documental ou não, é uma das 
garantias de que os registros que o ser-humano criou e documentou não serão 
esquecidos. E uma das formas de permitir acesso é realizar uma descrição 
arquivística, de uma forma sistemática e atendendo normas e padrões adequados 
para tal. Neste contexto, apresenta-se o software de descrição arquivística AtoM, 
acrônimo de Access to Memory, que parte de um projeto de código aberto e permite 
à comunidade arquivística realizar tarefas de tais descrições. Porém, a descrição de 
documentos ou objetos não é exclusiva à comunidade arquivística, mas também a 
área da biblioteconomia, que realiza descrição bibliográfica, seguindo suas 
respectivas normas. Assim, esta pesquisa tem como objetivo a implementação de um 
plugin para o software de código aberto AtoM que suporte a norma de descrição 
bibliográfica RDA. A justificativa para esta pesquisa está contida no fato de que a 
plataforma de descrição AtoM pode ser aproveitada pela comunidade da 
biblioteconomia, assim como a norma RDA, que foi concebida visando também 
descrever objetos de outras áreas além da bibliográfica, possa estar disponível no 
software. Como referencial teórico para esta pesquisa, foram utilizados referenciais 
que conceituassem o patrimônio cultural, salientando a identificação do patrimônio 
documental arquivístico e bibliográfico neste contexto. Também foram discutidos e 
contextualizadas as temáticas de descrição arquivística, uma análise referente ao 
software AtoM e sua estrutura de projeto, e uma contextualização da norma de 
descrição bibliográfica RDA. Esta pesquisa é de natureza aplicada, descritiva e 
caracterizou-se como uma pesquisa bibliográfica. Com isto, foi possível identificar o 
documento arquivístico e bibliográfico como patrimônio documental e cultural, 
identificar a forma que o software AtoM está implementado e realizar uma análise no 
referencial teórico da norma bibliográfica RDA. E por fim, como resultado e produto, 
está uma nova versão do AtoM, suportando a descrição bibliográfica da norma RDA. 
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ABSTRACT 
 

IMPLEMENTATION OF A PLUGIN SUPPORTING THE 
BIBLIOGRAPHIC CATALOGING STANDARD RDA IN OPEN-SOURCE 

SOFTWARE ATOM 
 

AUTHOR: Ronai Savegnago Ribeiro 
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Giving access to cultural heritage, whether documentary or not, is one of the 
guarantees that the records that the human being created and documented will not be 
forgotten. And one of the ways to allow access is to carry out an archival description, 
in a systematic way and attending norms and standards suitable for that. In this 
context, we present the AtoM archival description software, an acronym for Access to 
Memory, which starts from an open source project and allows the archival community 
to perform tasks of such descriptions. However, the description of documents or 
objects is not exclusive to the archival community, but also the area of librarianship, 
which performs bibliographical description, following its respective norms. Thus, this 
research aims to implement a plugin for open source AtoM software that supports the 
RDA bibliographic description standard. The justification for this research is contained 
in the fact that the AtoM description platform can be used by the librarianship 
community, just as the RDA standard, which was designed to describe objects from 
areas other than bibliographic, may be available in the software. As a theoretical 
reference for this research, references were used to conceptualize the cultural 
heritage, emphasizing the identification of archival and bibliographic documentary 
heritage in this context. Also discussed and contextualized the topics of archival 
description, an analysis referring to the AtoM software and its design structure, and a 
contextualization of the standard of bibliographic description RDA. This research is 
applied, descriptive and characterized as a bibliographical research. With this, it was 
possible to identify the archival and bibliographic document as documentary and 
cultural heritage, identify the way that AtoM software is implemented and perform an 
analysis in the theoretical framework of the RDA bibliographic standard. And finally, as 
a result and product, is a new version of AtoM, supporting the bibliographic description 
of the RDA standard. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A informação e o conhecimento estão diretamente ligados ao surgimento e 

desenvolvimento da sociedade. Cada acontecimento, por menor ou simples que seja, 

produz informação e assume diversos valores dentro da mesma sociedade, sendo 

principalmente valores jurídicos, históricos, sociais e culturais. E essa produção de 

informação e conhecimento está presente desde quando nossos antepassados 

desenhavam em pedras, passando por registros manuais em papéis ao longo da 

evolução da humanidade e por fim chegando ao nosso momento atual, onde a 

informação em formato digital persiste de forma muito estável em nosso dia-a-dia. 

E a possibilidade de criar e armazenar informação digital é algo relativamente 

recente. No ano de 1946 surgiu o primeiro computador digital e eletrônico, o ENIAC, 

financiado pelo exército dos Estados Unidos da América, e 10 anos depois sendo 

vendido pela IBM. Passando também pelas décadas de 1940 e 1950, onde o 

matemático Alan Turing desenvolveu a Máquina de Turing, que serviu de base para a 

evolução da ciência da computação até os dias atuais. Sendo assim, chegamos até o 

contexto tecnológico atual, com smartphones, data-centers, empresas de tecnologia 

ou de análise de dados e diversos aparelhos dotados de tecnologia; e todos eles 

possuem uma grande capacidade de produzir, armazenar, analisar e acessar 

informação digital. 

Todas estas informações digitais possuem valor, que reunida sob uma forma e 

possuindo uma função, constituirá um documento arquivístico. Além disso, o 

documento em formato digital está deveras presente na sociedade atual, desde 

arquivos pessoais, ou arquivos de administração pública e outros documentos 

armazenados em infraestruturas digitais, de empresas ou data-centers, como dito 

anteriormente. E toda essa tecnologia salientada no parágrafo anterior contribuiu para 

a consolidação de um processo que compreenda a produção e administração de 

documentos digitais, fornecendo um suporte para preservação e acesso a 

documentos digitais, definida como gestão eletrônica de documentos. 

E em conjunto com a gestão eletrônica de documentos e seus processos, 

requisita-se a necessidade de garantir o acesso aos metadados de documentos 

arquivísticos, sendo digitais ou não. Para tal tarefa há a descrição arquivística, que 

compreende uma forma de armazenar metadados de documentos arquivísticos e 

permitir o posterior acesso, promovendo a transparência de informações e uma 
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divulgação mais ampla do conteúdo arquivístico de um indivíduo ou instituição. Isto 

deve-se ao fato de que a arquivologia evolui como uma ciência que apoia e presta 

suporte à preservação documental e o acesso ao longo do tempo, seja pelo 

documento físico ou pela sua forma digital. E da mesma forma que a descrição 

arquivística, temos a descrição bibliográfica, que possui os mesmos objetivos, porém 

é voltada para objetos bibliográficos, principalmente em bibliotecas, visando garantir 

o acesso e compreensão de seus metadados, também definidos por metodologias e 

normas de descrição. E então surgem softwares que possibilitam criar e armazenar 

documentos digitais, e concomitantemente podem realizar a descrição arquivística 

dos documentos como um todo. Esse processo, desde o planejamento e construção 

do software, até sua implantação por completa é fomentado por premissas e requisitos 

que tal ferramenta de software deverá seguir.  

Assim, surge o AtoM1, acrônimo de Access to Memory, uma ferramenta web de 

descrição arquivística. Desenvolvido pela empresa canadense Artefactual Systems2, 

o AtoM permite realizar a descrição de arquivos e a disponibilização de seus 

metadados para visualização, de forma que cumpra o objetivo de trazer transparência 

e acesso de documentos para a sociedade ou interessados. Por ser desenvolvida para 

a plataforma web, a ferramenta permite vários acessos simultâneos, além de não 

impor restrições de acesso, principalmente em questões geográficas. Além disso, 

possui código aberto e uma comunidade muito colaborativa e engajada no 

aperfeiçoamento da ferramenta.  

 

1.1 Objetivos 

 
O objetivo geral é implementar no software livre AtoM o suporte ao modelo de 

descrição de metadados bibliográficos RDA, utilizando técnicas de análise de 

sistemas, definição de requisitos e programação web. E como resultado de produto, 

será feito um plugin para o software que permitirá a escolha e ativação do modelo de 

metadados bibliográficos.  

 Especificamente, os objetivos são: 

                                                
1 Disponível em: <https://www.accesstomemory.org>. Acesso em: 12 de setembro de 2019. 
2 Disponível em: https://www.artefactual.com. Acesso em: 11 de setembro de 2019. 
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a) Analisar sob o viés da arquivística digital, a descrição arquivística digital e de 

documentos bibliográficos; 

b) Estudar com base na estrutura do software, sua arquitetura de desenvolvimento e 

processos visando a elaboração de uma estratégia de implementação; 

c) Definir modelos de classe, metadados, entidade-relacionamento e modelo de 

requisitos de software; 

d)  Implementar as modificações com vistas a definição de requisitos modelo de 

metadados e requisitos do software AtoM com vistas à publicação do produto – AtoM 

com suporte a RDA. 

 

1.2 Justificativa 

 
Como uma ferramenta de livre acesso e constante desenvolvimento, o AtoM é 

um software voltado para a descrição arquivística, contemplando normas e requisitos 

necessários que uma ferramenta de descrição de arquivos deve atender. Financiado 

pelo Conselho Internacional de Arquivos, o software possui várias funcionalidades que 

permitam organizar metadados, promover a preservação e permitir o acesso 

documental. E tendo como sua principal característica o código aberto, é preciso haver 

o interesse da comunidade de arquivologia e tecnologia da informação, no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do software. Atualmente há uma demanda de 

novas funcionalidades ou adaptações de software, englobando desde alterações em 

conjuntos de metadados e melhorias em desempenho ou integração com repositórios 

arquivísticos digitais. 

 Dessa forma, organizar e possibilitar acesso ao conteúdo documental é de 

grande importância, principalmente no sentido de preservar memória e possibilitar que 

a mesma permaneça inalterada e autêntica ao longo da história. Contudo, é 

necessário levar em consideração que existem processos e normas que regem essa 

tarefa de organizar, permitir acesso e preservar documentos, de tal forma que tanto 

os profissionais envolvidos como as ferramentas desenvolvidas devam seguir tais 

premissas e não permitir mudanças sem uma avaliação da compatibilidade da 

mesma, assegurando que os documentos permaneçam autênticos e preservados. Um 

exemplo prático é o AtoM utilizar o modelo de metadados ISAD(G), como norma de 

descrição arquivística. Além da norma ISAD(G), o AtoM utiliza outras normas e 

modelos de metadados. 
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 Ao destacar que o AtoM utiliza vários modelos de metadados, podemos afirmar 

que são somente modelos de descrição arquivística, não possibilitando que, por 

exemplo, bibliotecários possam fazer uso da ferramenta, de forma a catalogar um 

acervo bibliográfico conforme o modelo de metadados exigido. Neste sentido, há a 

necessidade de que esse suporte a modelos de metadados bibliográficos seja 

estudado e implementado, visando um maior número de usuários e visibilidade ao 

software,  este trabalho propõe exatamente isso, suportar metadados bibliográficos e 

tornar a experiência de uso mais constante pelos profissionais bibliotecários, além de 

ser um exemplo no quanto o investimento em melhorias no software podem evoluir a 

comunidade e sociedade, tornando-os mais participativos nos processos de acesso à 

informação e preservação digital. 
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2. O PATRIMÔNIO CULTURAL 
 
 De origem latina, a palavra patrimônio deriva da junção de dois termos: pater e 

monium. Onde pater significa pai, no sentido mais amplo da palavra, abrangendo 

questões físicas, religiosas e sociais; trazendo o significado de receber algo dos 

antepassados. E monium origina-se do grego, significando função, costumes, leis, 

condições. Assim, o termo latino patrimonium refere-se ao legado de um grupo social 

para outro, no decorrer da história. 

 Além da palavra, deve-se abordar a origem do patrimônio em si;  seu conceito 

surge a partir do regime aristocrático que permeou durante vários séculos ao longo da 

história da humanidade.  É possível afirmar que o patrimônio era um valor privado, 

transmitido pela elite patriarcal romana, excluindo o senso de patrimônio público e 

tornando-o individual e exclusivo da aristocracia (FUNARI & PELEGRINI, 2006). 

 Aliado a tudo isso, surge a interferência da igreja e o cristianismo no patrimônio 

e na sua difusão, trazendo a religiosidade como elemento muito presente nos bens do 

patrimônio, como cultos e ritos, santos, objetos religiosos e escritos cristãos, que 

permanecem valorizados e transmitidos até hoje em nossa sociedade atual. 

Passada a fase da aristocracia vinculada ao patrimônio cultural, surgem os 

estados independentes que visam também o vínculo coletivo, desde a produção 

literária até o conjunto de bens arquitetônicos, e tudo isso demonstra uma evolução 

no próprio conceito do patrimônio cultural, que atualmente está entendido como 

 
o conjunto de bens culturais, referentes às identidades coletivas. Desta 
maneira, múltiplas paisagens, arquiteturas, tradições, gastronomias, 
expressões de arte, documentos e sítios arqueológicos passaram a ser 
reconhecidos e valorizados pelas comunidades e organismos 
governamentais na esfera local, nacional ou internacional (ZANITARO & 
RIBEIRO, 2006) 

 

 No contexto do Brasil, a discussão e definição do patrimônio cultural é recente, 

onde seu primeiro conceito é feito no Decreto-lei nº 25/1937, que descreve a proteção 

do patrimônio histórico e artístico nacional, voltado principalmente aos bens materiais, 

inclusive arquitetônicos. 
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 No ano de 1985, após a Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais, é 

feita a Declaração do México3, e a partir deste documento compreende-se que o 

patrimônio cultural é construído ao longo da história e se manifesta através de um 

produto resultante da preservação dessa história, em um contexto sociocultural 

(CONRADO, 2014). Além disso, Icomos (1985, p.4) aponta que patrimônio cultural é 

um termo de referência para "as obras materiais e não materiais que expressam a 

criatividade desse povo: língua, ritos, crenças, lugares e monumentos, cultura, obras 

de arte, arquivos e bibliotecas".  

 Já em 1988, na Constituição Federal, artigo 216, é definido o patrimônio cultural 

como sendo "bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

um conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira" (BRASIL, 1988), e onde são citados os 

elementos que integram o patrimônio. Segue abaixo: 

 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações, e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais. 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor históricos, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988) 

 

 Ainda no contexto brasileiro, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN, 2013), classifica o patrimônio cultural em dois tipos: patrimônio 

imaterial e patrimônio material; onde o primeiro refere-se como as práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e técnicas desenvolvidos por 

comunidades e indivíduos. Já o patrimônio material é aquilo que recebe interferência 

humana, nos campos da arqueologia, paisagismo, étnico, histórico e artístico.  

 Nos próximos dois subcapítulos é feita uma análise dos documentos 

arquivísticos e bibliográficos como integrantes do patrimônio cultural. 

 
2.1 O patrimônio documental arquivístico 

 

                                                
3 Disponível em : 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20do%20Mexico%201985.pdf 
Acesso em: 14 de setembro de 2019. 
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 Para compreender o que é o patrimônio documental arquivístico, devemos 

antes, entender os conceitos de documento e documento arquivístico.  

 Documento, a partir do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(DBTA) (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73) define documento como uma "unidade 

de registro de informações, qualquer que seja o suporte material ou formato". E, 

também é estabelecido como qualquer elemento, produto da atividade humana, ao 

qual o homem se expressa (BELLOTTO, 2004). 

 Reitz (2004, p. 228), define o documento como 

 
Um termo genérico para uma entidade física 
que consiste de qualquer substância na qual é 
registrada a totalidade ou uma porção de uma 
ou mais obras com o propósito de transmitir ou 
preservar o conhecimento. Nas palavras do 
teórico da comunicação Marshall McLuhan, 
um documento é o meio através do qual uma 
mensagem (informação) é comunicada. 
Formatos de documentos incluem 
manuscritos, publicação impressa (livros, 
folhetos, periódicos, relatórios, mapas, 
gravuras, etc), microformas, mídias não 
impressas, recursos eletrônicos, etc. 

 

 Já o documento arquivístico é definido pela Câmara Técnica de Documentos 

Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivologia (CONARQ) como um documento 

produzido e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer de suas 

atividades, em qualquer suporte (CONARQ, 2006). Ou seja, a partir da atividade 

humana, com finalidades administrativas ou de tarefas de registro, é criado o 

documento arquivístico, que ao passar para a fase permanente, dentro do ciclo das 

três idades (corrente, intermediário e permanente), é assim definido como parte do 

patrimônio documental arquivístico.  

Assim, no momento em que o documento arquivístico perde a função para o 

qual foi criado, e faz parte do conjunto de guarda permanente, tal documento começa 

a integrar o patrimônio documental arquivístico, com um valor secundário relacionado 

às informações registradas nos documentos e são imprescindíveis para quem o 

produziu e para a sociedade, pois possui valor de prova e são fontes de pesquisas de 

cunho histórico e social, devendo ser definitivamente preservado (CONRADO, 2014). 

O mesmo autor também afirma que "os documentos na fase permanente são 

preservados e disponibilizados em razão do valor testemunhal e de prova que 

possuem, como fontes primordiais para as pesquisas". 
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A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), através do Programa Memória do Mundo, garante que o patrimônio 

documental representa a memória coletiva e mundial, onde é possível visualizar a 

"evolução dos pensamentos, descobertas e realizações da sociedade humana" 

(UNESCO, 2002, p.5). 

E a lei brasileira Nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, define a participação do 

poder público na "gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, 

como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico 

e como elementos de prova e informação" (BRASIL, 1991), garantindo a o acesso ao 

patrimônio. 

 
2.2 O patrimônio documental bibliográfico 

 
Assim como descrito anteriormente nos tópicos relacionados a patrimônio 

cultural e patrimônio documental arquivístico, percebe-se que tais assuntos tem um 

lugar de destaque nas discussões entre as esferas públicas e em diversas 

organizações. E da mesma forma que os documentos arquivísticos recebem o vínculo 

a valores estéticos, culturais e históricos, os documentos bibliográficos também 

recebem esta noção, principalmente orientada pelos bibliotecários e demais 

profissionais da área.  

Há também aspectos intrínsecos a documentos bibliográficos que os fazem 

parte do patrimônio cultural, como uma característica estética através de uma 

encadernação mais refinada, histórica pela data ou época de lançamento; ou cultural 

pelo pioneirismo na determinação de um conceito, dentro outros exemplos 

(RODRIGUES, 2016), com isso, o livro ou obra bibliográfica aproximam-se muito do 

conceito de patrimônio documental bibliográfico. 

Citando novamente o Programa Memória do Mundo da Organização das 

Nações unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO), onde o mesmo 

busca também facilitar a preservação documental, incluindo a bibliográfica, facilitando 

o acesso ao mesmo e conscientizando as pessoas sobre a importância do patrimônio 

documental. E tal programa define critérios para definir a importância dos documentos 

perante o patrimônio cultural (MoW, 2016), são eles: 

a) Tempo: o documento é um produto de seu tempo; 

b) Lugar: o local de criação é atributo chave para definir sua importância; 



 

 

17 

c) Pessoas: Avalia o impacto dos indivíduos ou grupos na criação do documento; 

d) Assunto e tema: A diversidade do assunto e sua abrangência pode levar em conta 

aspectos científicos e intelectuais no seu desenvolvimento. 

e) Forma e estilo: possuir um valor estético, de estilo, ou linguístico que torna o 

documento um modelo típico ou padrão para outros. 

 

 O mesmo autor levanta a questão de que além destes cinco critérios acima, 

deve ser levado em conta os tópicos relacionados a autenticidade, unicidade e 

integridade do documento.  

 Outro exemplo que serve de base para a inclusão do documento bibliográfico 

no patrimônio cultural, é a legislação espanhola, mais precisamente a lei nº 16, de 25 

de junho de 1985, que fomenta orientações na forma de tratar o patrimônio 

documental, determinando o seguinte para o patrimônio bibliográfico:  
 

1. Formam parte do Patrimônio Bibliográfico as bibliotecas e coleções 
bibliográficas de titularidade pública e as obras literárias, históricas, científicas 
ou artísticas de caráter unitário ou serial, em escritura manuscrita ou 
impressa, das quais não conste a existência de ao menos três exemplares 
nas bibliotecas ou serviços públicos. Presumir-se-á que existe este número 
de exemplares no caso de obras editadas a partir de 1958. 
 

2. Também formam parte do Patrimônio Histórico Espanhol e lhes será aplicado 
o regime correspondente ao Patrimônio Bibliográfico os exemplares 
resultantes de edições de películas cinematográficas, discos, fotografias, 
materiais audiovisuais e outros similares, qualquer que seja seu suporte 
material, desde que não constem ao menos três exemplares nos serviços 
públicos, ou um no caso das películas cinematográficas. (ESPANHA, 1985, 
Art. 50, traduzido) 

 

 E levando em conta a legislação espanhola, no que rege a definição 

documental bibliográfica, percebe-se que há uma desconsideração em obras 

posteriores ao ano de 1958, como parte do patrimônio, visto a criação da lei do 

depósito legal na Espanha (RODRIGUES, 2016). 

 No Brasil, também é possível identificar uma legislação que classifique o 

patrimônio bibliográfico, assim como sua preservação. No ano de 1970, o Ministério 

da Cultura promoveu o I Encontro de Governadores de Estado, Secretários Estaduais 

da Área Cultural, Prefeitos e Municípios Interessados e Presidentes e Representantes 

de Instituições Culturais, resultando em um documento que torna pública a 

preocupação com documentos arquivísticos e bibliográficos, e no que tange o 

patrimônio bibliográfico, segue a recomendação: 
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13. Recomenda-se a conservação do acervo bibliográfico, observadas as 
normas técnicas oferecidas pelos órgãos federais especializados na defesa, 
instrumentação e valorização desse patrimônio. (BRASIL, 1970). 

 

 

 Por fim, o Brasil apresenta a Biblioteca Nacional para o documento 

bibliográfico, diferenciando o mesmo dos documentos arquivísticos, pela função dos 

gêneros documentais. E sobre a Biblioteca Nacional,  

 
Sua missão é de preservar, atualizar e divulgar esse patrimônio, constituído 
de todas as publicações realizadas no e sobre o país, nos diferentes suportes, 
como o objetivo de garantir a todos os cidadãos, desta e das futuras 
gerações, o acesso a toda memória cultural que integra seu acervo. 
(FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2004, p. 3). 

 

Então,  entende-se que a Biblioteca Nacional tem como entendimento de 

patrimônio bibliográfico nacional contendo obras feitas no território brasileiro, 

reconhecendo-as como patrimônio cultural nacional. 

 Por fim, tem-se o patrimônio cultural como uma área de suma importância no 

contexto social e patrimonial de um país ou instituição, cada objeto possui um grande 

valor perante a história e aspectos da sociedade e sua preservação e difusão tornam-

se necessárias no desenvolvimento como um todo. Esta preservação e difusão são 

compreendidas e feitas através de métodos e políticas já compreendidas no campo 

de estudo, entre elas temos a descrição arquivística, que para o presente estudo volta-

se a objetos digitais. 
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3.  DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA PARA OBJETOS DIGITAIS 
 
 Nos últimos anos, a produção de diversos objetos digitais alcançou uma 

enorme quantidade, sob diversas formas ou modelos. Conforme apontam Formenton, 

Gracioso & Castro (2015), tornou-se notório o expressivo aumento gradativo na 

produção de recursos informacionais, principalmente em formato digital. Os mesmos 

autores também afirmam que em conjunto com a enorme produção é necessário 

garantir a autenticidade e integridade destes recursos informacionais, permitindo a 

disponibilização e preservação a longo prazo da informação. 

 Assim, tem-se a descrição arquivística como um recurso de acesso e 

visualização dos objetos digitais armazenados, onde a mesma caracteriza-se por 

apresentar os metadados relacionados aos objetos, a fim de demonstrar através de 

uma interface definida a quem estiver acessando. Ainda podemos defini-la como uma 

forma de associação entre os objetos arquivísticos digitais e interessados em acessá-

los, onde a descrição arquivística é “um conjunto de procedimentos que levam em 

conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de 

instrumentos de pesquisa” (ARQUIVO NACIONAL, 2015, p. 59).  

 Ferreira, Amaro, Almeida & Soares (2012), comentam que a descrição 

arquivística é a elaboração de uma representação exata de uma unidade de descrição 

e de partes que a compõem, através do recolhimento, análise, organização e registro 

de informação que sirvam para identificar, gerir, localizar e explicar a documentação 

de arquivo, assim como o contexto e o sistema de arquivo que o produziu. Assim, 

haverá garantias de conservação de fundos, acesso a documentos, controle 

arquivístico e maior controle e agilidade de gestão de uma instituição produtora. Os 

mesmos autores ainda citam que a descrição, para ser realizada, segue um conjunto 

de regras, definidas na ilustração 1. 
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ILUSTRAÇÃO 1 -  Regras para realizar a descrição arquivística. 

Fonte: Autor 

 

Belotto (2004) também afirma que a descrição visa a elaboração de 

instrumentos de pesquisa que visam identificar, rastrear, localizar e utilizar 

documentos e/ou informações, a fim de subsidiar pesquisas de cunho social e 

histórico.  Além disso, Cruz Mundet (2006) corroboram que a descrição arquivística é  

 
(...) um conjunto de herramientas y de tareas encaminhadas a informar 
acerca del contenido de los documentos, desde la pieza simple hasta la 
agrupación documental mayor, el fond, y com la finalidade de que cualquer 
potencial interessado pueda discenir qué le interessa consultar de entre um 
conjunto de possibilidades. 

 

E conforme afirmam Vital e Brascher (2016), a descrição arquivística tem 

grande importância pois processos de representação da informação e conhecimento 

são fundamentais como meios de acesso aos recursos da informação e proporcionam 

uma estrutura conceitual de descrição de objetos digitais e seu acesso. Os mesmos 

autores ainda definem a descrição arquivística como uma atividade de organização e 

representação de documentos arquivísticos.  

O termo acesso vem ao encontro à ideia de realizar uma consulta e obter 

resultados, ou seja, este processo torna-se uma pesquisa, onde Lopes (2002) afirma 

que a descrição arquivística também tem como função orientar a elaboração de 

recursos de pesquisa que ofereçam consultas a metadados de documentos, 

promovendo sua localização.  
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Deve-se definir que um recurso de pesquisa é um “meio que permite a 

identificação, localização ou consulta a documentos ou a informações neles contidas” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2015, p. 98). No quadro 1, temos alguns meios de pesquisa, 

definidos por Luz, C. (2010). 

 

Quadro 1.: Alguns exemplos de meios de pesquisa. 

Instrumento 

Guia 

Inventário 

Catálogo 

Catálogo Seletivo 

Índice 

Fonte: Autor 

 

Conforme  definido, a função da descrição arquivística é representar o tema e 

o próprio objeto, dispondo uma forma de acesso ao mesmo, por parte do interessado. 

Com isso, é necessário definir formas de padronizar e elaborar orientações para as 

tarefas de descrição, onde tais orientações servem de base para o desenvolvimento 

de uma política de descrição arquivísticas. Dentre estas normas, pode-se citar a 

ISAD(G) e NOBRADE como normas de descrição arquivística, além das normas 

AACR2 e RDA como normas de descrição com o objetivo de realizar a catalogação 

bibliográfica.  

A norma ISAD(G) é uma norma geral internacional de descrição arquivística, 

que visa estabelecer diretrizes para a preparação de descrições arquivísticasa qual 

define os objetivos da descrição, como identificar e explicar o contexto e o conteúdo 

de documentos, de forma que tais objetivos são alcançados com a criação de 

representações precisas, adequadas e organizadas, de acordo com modelos 

predeterminados.  

Ferreira, Amaro, Almeida & Soares (2012) salientam que esta norma deve ser 

utilizada em conjunto à normal nacional existente, para cada país, ou servir de base 

para o desenvolvimento de tal normal nacional. Os autores também salientam o 



 

 

22 

conjunto de regras que a norma ISAD(G) define para realizar a descrição arquivística, 

contidas no quadro 2: 

 

Quadro 2. Conjunto de regras para descrição definidos na ISAD(G). 

Assegurar a produção de descrições consistentes, apropriadas e auto-explicativas 

Facilitar a recuperação e a troca de informação sobre documentos de arquivo 

Possibilitar a partilha de dados de autoridade 

Tornar possível a integração de descrições provenientes de diferentes entidades 

Fonte: Autor 

 

Assim a norma ISAD(G) define elementos que se tornam pertinentes a sua 

correta aplicação, trazendo consigo uma base que permite a adequação dos 

processos de descrição arquivística. A seguir , estes elementos são demonstrados no 

Quadro 3: 

                 Quadro 3 -  Elementos de descrição da norma ISAD (G). 

Elementos de descrição ISAD (G) 

1. Zona de identificação 

1.1. Código de referência 

1.2. Título 

1.3. Datas 

1.4 Nível de descrição 

1.5. Dimensão e suporte 

2. Zona de contexto 

2.1. Nome do produtor 

2.2. História administrativa/biográfica/familiar  

2.3. História custodial e arquivística 

2.4. Fonte imediata de aquisição ou 

transferência 
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3. Zona de conteúdo e estrutura 

3.1. Âmbito e conteúdo 

3.2. Avaliação, seleção e eliminação 

3.3. Ingressos adicionais 

3.4. Sistema de organização 

4. Zona de condições de acesso e utilização 

4.1 Condições de acesso 

4.2. Condições de reprodução 

4.3. Idioma/escrita 

4.4. Características físicas e requisitos 

técnicos  

4.5. Instrumentos de descrição 

5. Zonas de documentação associada 

5.1. Existência e localização de originais 

5.2. Existência e localização de cópias 

5.3. Unidades de descrição relacionadas 

5.4. Nota de publicação 

6. Zona das notas 

6.1 Notas 

7. Zona de controle de descrição 

7.1. Nota do arquivista 

7.2. Regras ou convenções 

7.3. Data da descrição 

Fonte: Autor 
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Como foi comentado, a norma ISAD (G) fornece subsídio para a criação de 

novas normas, e é neste ponto que surge a NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística. Onde esta norma foi concebida sob recomendação do Conselho 

Internacional de Arquivos e publicada no ano de 2006.  

A NOBRADE não é uma versão traduzida da Norma Geral Internacional. Seu 

objetivo é  adaptar  as  normas  internacionais  à  realidade  do  Brasil.  A elaboração 

da NOBRADE se justifica uma vez que, por ser internacional, a ISAD(G) é genérica e 

não contempla   especificidades   de   foro   nacional.   O   objetivo   da   NOBRADE   

é   o estabelecimento de diretrizes para descrição de arquivos no Brasil, compatível 

com as normas internacionais, visando “facilitar o acesso e o intercâmbio de 

informações em âmbito nacional e internacional” (ARQUIVO NACIONAL, 2006, p.). 

 Assim, a NOBRADE torna-se derivada da ISAD (G), porém, Fonseca (2005, p. 

5) comenta que a mesma possui dois elementos a mais que a norma internacional:

  

 
A  nova  área  é  dedicada  a  pontos  de  acesso  e  indexação  de 

assuntos, e os dois novos elementos são um para anotação do 

estado   de   conservação   da   unidade   descrição,  questão 

extremamente importante para as entidades custodiadoras, que 

necessitam  desse  tipo  de  informação  para  gestão  técnica  e 

programação de trabalho, e outro para indicação dos pontos de 

acesso eleitos e termos de indexação arbitrados. 

 

 

 Visto assim, tem-se as normas de descrição já definidas e com seus 

respectivos metadados já atrelados e dispostos a receber a descrição de um objeto, 

cada uma com seu conceito e particularidade definidos, mas sempre com o objetivo 

de tornar objetos de informação disponíveis e compreensíveis para todos 

interessados. E neste ponto de criar, processar, disponibilizar e manter a informação, 

o campo de estudo da Ciência da Informação dispõe de conceitos e métodos já 

difundidos e consolidados, que serão abordados no próximo capítulo. 
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4. A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO COMO CAMPO DE ESTUDO E APLICAÇÃO 
 
 Apesar do desenvolvimento tecnológico e acesso à informação digital serem 

avanços ainda recentes, a Ciência da Informação não é um campo de estudo tão 

recente assim, contendo documentos e registros criados na idade moderna (a partir 

do século XV). Embora tenha sido somente nos últimos anos que este campo de 

estudo esteja atingindo seu auge, tanto em inovação como difusão de conhecimento. 

 Para tal entendimento dessa significância adquirida e sua forma multidisciplinar 

para com os dados, é necessário entender o processo histórico da Ciência da 

Informação, que ao contrário que muitas pessoas pensam, não surgiu em conjunto 

com a internet ou a “era da informática”. 

 A ciência da informação surgiu em conjunto com a ciência moderna, por volta 

do século XVI, onde os cientistas e pensadores da época trocavam cartas e 

documentos a fim de trocar informações e reservar seus direitos aos seus 

experimentos e conclusões científicos. Pinheiro (2002) afirma que essas cartas fazem 

parte de um prenúncio para os periódicos, que são os instrumentos de comunicação 

e informação para a ciência.  

 Assim como qualquer outro início de um campo de estudo, a Ciência da 

Informação também teve seus marcos para surgimento e consolidação, onde Pinheiro 

(2002),  apud Queiroz & Moura (2015), elenca cinco pontos como referência no 

surgimento da Ciência da Informação, os quais estão listados a seguir 

a) Instituto Internacional de Bibliografia (IIB), em 1895, na I Conferência 

Internacional de Bibliografia, em Bruxelas. Paul Otlet, considerado o pai da 

Ciência da Informação, juntamente com Henri de La Fontaine idealizaram o IIB 

com o intuito de haver uma biblioteca universal, com todos os registros e 

documentos do mundo, a fim de dispor a informação. Embora o objetivo de ter 

todos os registros em tal biblioteca seja um tanto quanto difícil, principalmente 

por questões geográficas e volume de informação, a ideia central foi 

disponibilizar toda e qualquer informação a quem estiver interessado, trazendo 

assim um pilar da Ciência da Informação, a democratização da Informação; 

b) Em 1931 o IIB transformou-se no Instituto Internacional de Documentação 

(IID), na X Conferência Internacional de Bibliografia, também em Bruxelas; 
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c) A obra Traité de Documentation: le Livre sur le Livre: Théorie et Pratique, de 

Paul Otlet, no ano de 1935, cuja obra trouxe ideias de componentes de 

documentação; 

d) Fundação da American Documentation Institute (ADI), que hoje é a American 

Society for Information Science Technology (ASIST); 

e) O IID é transformado em Federação Internacional de Documentação (FID), em 

1938. Onde foram desenvolvidas pesquisas teóricas que se tornaram as bases 

científicas da Ciência da Informação. 

 

Pinheiro ainda  três fatores que corroboraram ao nascimento da Ciência da 

Informação, e que estão diretamente ligados a acontecimentos históricos da 

humanidade, onde tais fatores são: 

a) A quantidade massiva de informação criada devido a Segunda Guerra 

Mundial, em conjunto com o grande avanço científico presente ao longo 

deste período; 

b) Em paralelo a criação de informação, foi necessário criar uma forma de 

registrá-la e transmiti-la de uma maneira padronizada, convencional e 

controlada. Foi neste ponto que surgiu o controle bibliográfico, voltado a 

pesquisa e desenvolvimento.  

c) Novas tecnologias, principalmente o computador, para processamento, 

controle e organização de objetos informacionais.  

 

E é nesse contexto que Queiroz & Moura (2015) afirmam a importância da 

preservação e do armazenamento de documentos apreciáveis para a ciência, 

possibilitando a consulta dos mesmos posteriormente. Desse modo, a Ciência da 

Informação como campo de estudo, consolida-se na década de 1960, e Saracevic 

(1996),  apud Queiroz & Moura (2015), afirma tal fato em decorrência de um novo fator 

intrínseco ao termo, que se denomina recuperação da informação. Tal fator traz o 

sentido de armazenar a informação, atendendo requisitos de segurança e 

autenticidade, para disponibilizá-la a quem desejar obter essa informação e assim 

haja a difusão e interação dos dados para com a sociedade. Os autores ainda 

salientam que o surgimento e desenvolvimento da ciência da informação foi e continua 

atrelado à recuperação da informação. 
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Conceitualmente, a Ciência da Informação também teve sua concepção 

moldada na década de 60, e a partir de reuniões e discussões de profissionais e 

pesquisadores da área. Nesse viés, surge o conceito unânime na literatura, definido 

por Borko (1968) 

 
Ciência da Informação é aquela disciplina que investiga as propriedades e o 
comportamento informacional, as forças que governam os fluxos de 
informação, e os significados do processamento da informação, para uma 
acessibilidade e usabilidade ótima. Ela está preocupada com o corpo de 
conhecimentos relacionados à origem, coleção, organização, 
armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, transformação, e 
utilização da informação. Isto inclui a investigação da representação a 
informação em ambos os sistemas, naturais e artificiais, o uso de códigos 
para a transmissão eficiente da mensagem, e o estudo do processamento de 
informações e de técnicas aplicadas aos computadores e seus sistemas de 
programação (BORKO, 1968, p.3). 

 

 

Outro ponto característico da Ciência da Informação é a mutabilidade do objeto 

de pesquisa conforme o desenvolvimento do campo de estudo ao longo dos anos. De 

acordo com Dias (2002), o foco inicial da Ciência da Informação era dar uma 

orientação ao usuário em relação a informação armazenada, posteriormente 

passando a focar no uso da informação, como regras e políticas de controle e difusão 

da mesma. E por fim focando em torno das satisfações individuais da informação, 

considerando as características particulares dos dados no momento de realizar sua 

transmissão, controle ou manutenção.  

 Choo (1953), apud  Popadiuk (2003), traz um fator que possibilita esta troca de 

eixo de estudo na Ciência da Informação ao longo do tempo, que é a dinâmica mutável 

da “sociedade do conhecimento”, onde organizar conhecimento é o papel central e 

absoluto nas decisões, sejam coletivas ou individuais. Choo (1953), apud  Popadiuk 

(2003), define a organização do conhecimento como uma atividade que possui 

informação e conhecimentos que a tornam bem informada e com capacidade de 

percepção e discernimento sobre o tema ou assunto que a mesma traz consigo. O 

autor salienta que a principal vantagem dessa organização do conhecimento, seja 

para a sociedade ou indivíduo, é a agilidade em tomar decisões com inteligência, 

criatividade e esperteza.  

 E esse grau de importância da organização do conhecimento, que compreende 

a forma de obter, armazenar, transmitir e interpretar a informação, é elucidado por 

Tavares (2002), onde o autor compreende. 
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A informação é o fator de crescimento, de progresso e de produtividade. [..]. 
O papel dos meios de comunicação [...] seria [...] o de estimular processos 
cognitivos dos indivíduos num contínuo aprendizado que desperte a 
criatividade, a percepção e a ousadia. (Tavares, 2002, p. 148). 
 
 

Percebe-se que o autor traz em seu texto um destaque para a comunicação da 

informação, que entra em acordo com o segundo foco presente no desenvolvimento 

da Ciência da Informação, que é o uso da mesma. E a própria comunicação está 

ligada a isso, pois carrega consigo os aspectos de formas e meios de uso da 

informação entre indivíduos. Queiroz e Moura (2015) referendam Goffman (1970), 

onde o autor induz o processo comunicação como parte da administração da 

informação, o propósito da Ciência da Informação: 

 
O objetivo da disciplina da Ciência da Informação deve ser o de estabelecer 
um enfoque científico homogêneo para estudo dos vários fenômenos que 
envolvem a noção de informação, sejam eles encontrados nos processos 
biológicos, na existência humana ou nas máquinas criadas por humanos.  
Consequentemente, o assunto deve estar ligado ao estabelecimento de um 
conjunto de princípios fundamentais que direcionam o comportamento em 
todo o processo de comunicação e seus sistemas de informação associados 
(GOFFFMAN, 1970, p. 591). 

 

Como mencionado no início deste item, a Ciência da Informação é um campo 

de estudo e atuação prática multidisciplinar, pois seus objetos de estudo e resultados 

permeiam várias áreas de atuação. Conforme Saracevic (1996), a áreas que mais se 

relacionam com esta disciplina são:  

a) Biblioteconomia: tem um papel de importância para com os registros 

bibliográficos; 

b) Tecnologia da informação: computadores têm papel central na 

recuperação de informações, por possuírem capacidade de 

armazenamento e processamento avançado, além de possuírem 

suporte a transmissão via rede e oferecerem suporte a execução de 

algoritmos para tratamento de informação; 

c) Ciência cognitiva: engloba a inteligência artificial e a área de 

aprendizado de máquina, duas áreas que trabalham puramente com 

informação, que é um conjunto de dados.  
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d) Comunicação: é compreendido que a informação e comunicação andam 

junto, de forma a partilharem dos mesmos contextos de pesquisa, e 

cooperam nas diversas áreas acadêmicas, profissionais e empíricas. 

 

Por fim, podemos ver que a Ciência da Informação não atua somente na 

informação em si, como suas particularidades ou formas de processá-la, mas também 

a relação dos dados com a história ou contexto envolvido aos mesmos. E o 

desenvolvimento tecnológico das últimas décadas contribuiu demasiadamente para o 

amadurecimento deste campo de estudo, pois as fases de captura, armazenamento 

e principalmente processamento de dados teve uma grande evolução, vindo 

juntamente com a queda no custo para trabalhar-se com informação. E esse 

desenvolvimento permitiu que teorias, estudos e desenvolvimento de novo 

conhecimento acerca da Ciência da Informação tenha sido mais rápido, tornando-a 

mais presente em diversas áreas de estudo e aplicação, dando-lhe caráter 

multidisciplinar. 
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5. A NORMA RDA PARA CATALOGAÇÃO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 
 O código de catalogação, Resource: Description and Access (Recurso: 

Descrição e Acesso), mais conhecido pela sua sigla RDA, é uma norma de descrição 

bibliográfica concebida recentemente no mundo da biblioteconomia, mas que vem 

com um propósito de ser dinâmica e inclusiva independente do avanço no tempo que 

a mesma irá sofrer.  

 Antes de compreender a norma RDA, precisa-se rebuscar sua origem, onde é 

possível ver seu propósito de criação e existência, assim como descobrir suas 

vantagens para o mundo da biblioteconomia e seus profissionais. 

 Antes do surgimento da norma RDA, já havia uma outra norma muito 

consistente para a biblioteconomia, a norma Anglo-American Cataloguing Rules, 

second revision (AACR2), que apesar de ter uma certa maturidade dentro do universo 

de descrição bibliográfica, necessitava passar por uma revisão. Para isso, foi criado o 

Joint Steering Committee for Revision of AACR (JSC), que é um comitê criado com o 

objetivo de realizar uma revisão na estrutura da AACR2 no período de 2005 a 2009, 

principalmente em suas regras, para que ao final deste processo pudesse ser lançada 

uma terceira versão da mesma, o AACR3. 

 Conforme Kincy e Layne (2014), o AACR3 estava sendo projetado para incluir 

três partes, oferecendo diretrizes semelhantes ao do AACR2, mas dentro de uma 

estrutura organizacional diferente. Os mesmos autores destacam que durante a 

revisão da primeira parte da AACR3, o JSC expressou durante uma reunião sua 

insatisfação com a linguagem e estrutura apresentada aos revisores, que alguns 

consideraram complexa e repleta de jargões de bibliotecas, e isso deu início a uma 

ruptura na catalogação, levando a atualização desta norma, sustentada 

principalmente pela presença e crescimento do ambiente digital na catalogação 

bibliográfica.  

 Voltando à norma RDA, cabe salientar que seu surgimento se deve ao fato da 

necessidade de atualização de um código de catalogação existente. Teixeira (2017), 

comenta que esta atualização culminou no desenvolvimento de um novo padrão de 

catalogação, enquadrado no contexto de modelos conceituais, como Functional 

Requirements for Authority Data (FRAD) [Requisitos Funcionais para Dados de 

Autoridade] e Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) [Requisitos 
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Funcionais para Registros Bibliográficos], onde ambos os modelos constituem uma 

forma de compreender o universo bibliográfico.  

 Tabosa e Paes (2012, p. 80-81 apud Oliver, 2011) trazem aspectos do 

surgimento desta nova norma, visando a catalogação bibliográfica. 
 

Na tentativa de solucionar essas limitações, em 1997 aconteceu uma 
conferência, onde o Joint Steering Committee for Revision of AACR (JSC 
AACR), responsável pela revisão do AACR, tinha como propósito revisar os 
princípios básicos do AACR, com objetivo de decidir se era viável estabelecer 
o desenvolvimento de uma nova edição para o AACR2. Decidiu-se então por 
uma terceira edição,  AACR3, que começou a ser desenvolvida em 2004. Em 
2005 juntamente com o Committee of Principals (CoP), o JSC percebeu a 
necessidade de uma nova abordagem, adotou-se então a idéia de um padrão 
estruturado para o ambiente digital. Na mesma ocasião o JSC resolve adotar 
um novo título para o padrão, o qual deixaria de ser AACR3 e passaria a ser 
RDA. Foi extraído o termo “Anglo-Americano”, visando facilitar uma aceitação 
mundial, tendo em vista que o termo restringia o código a alguns países; 
retirou-se também o termo “catalogação” e acrescentou-se o termo 
“Descrição de Recursos e Acesso”, devido ser um termo bastante utilizado 
pelos 55 produtores de metadados e acrescentou-se o termo “Acesso” para 
dar uma visão de um padrão flexível, capaz de descrever diferentes tipos de 
recursos: analógicos ou digitais. 
  

 

Assim, Oliver (2011) define a RDA como um conjunto de instruções práticas, 

baseadas numa estrutura teórica, onde são definidas a forma, estrutura e conteúdo 

desta nova norma. Ainda, o autor cita que a RDA possui uma finalidade geral e escopo 

que proporcional um "conjunto de diretrizes e instruções sobre formulação de dados 

que sirvam de apoio ao descobrimento de recursos", ou seja, é uma norma que visa 

colocar a atenção do usuário nas tarefas que ele executa durante o processo de 

descobrimento de recursos. 

Como citado anteriormente, essa norma utiliza a estrutura teórica de dados de 

autoridade e bibliográficos, justamente para definir as tarefas que os usuários irão 

executar. A seguir, no quadro 4, são apresentadas tais tarefas:  

 

Quadro 4. Tarefas da RDA vinculadas a dados bibliográficos e de autoridade. 

Tarefas que usam dados 
bibliográficos 

Tarefas que usam dados de 
autoridade 

encontrar Encontrar 

identificar Identificar 

selecionar Esclarecer 
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obter compreender 
 

Fonte: Autor.  
 

 Ainda relacionado aos dados bibliográficos e de autoridade, a RDA está 

dividida em 37 (trinta e sete) capítulos, por 10 seções. E na primeira seção podemos 

encontrar os objetivos e princípios, da norma, que tornam seu entendimento mais 

compreensível e didático. 

 O primeiro objetivo da definição desta norma é ter a capacidade de respostas 

às necessidades do usuário, e como a própria norma afirma, os dados devem 

descrever os recursos de forma a permitir que o usuário realize uma variedade de 

tarefas, principalmente na busca por recursos por critério de busca. O segundo 

objetivo é a eficiência de custos, que busca oferecer uma maneira com boa eficiência 

e baixo custo no suporte às tarefas do usuário, facilitando o entendimento dos dados 

descritos pelo catalogador. 

 A flexibilidade vem como o terceiro objetivo, onde basicamente significa que os 

dados devem estar disponíveis e operantes independente do formato, mídia ou 

suporte utilizados no seu armazenamento. E o cumprimento desse objetivo traz a 

vantagem de utilização dos dados em vários ambientes. 

 Por último, o quarto objetivo, e considerado o mais importante é a continuidade. 

Como comentado, a RDA surge como uma norma que visa substituir a AACR2, então 

ela foi pensada prevendo uma integração entre as duas normas sem a perda de 

informação. Ou seja, uma base de dados já existente em AACR2 pode ser utilizada 

dentro da RDA, totalmente integrada e no mesmo banco de dados. 

 E em relação aos princípios concebidos pela norma, Teixeira (2017) traz uma 

listagem dos mesmos junto de seus significados, segue: 

a) Diferenciação: dados devem diferenciar um recurso do outro. 

b) Suficiência: os dados deverão ser suficientes para atender as necessidades do 

usuário. 

c) Relacionamentos: os dados devem representar as relações entre os recursos 

associados entre si. 

d) Representação: os dados devem refletir um recurso de forma fidedigna. 

e) Precisão: os dados devem fornecer informações que não permitam 

ambiguidade, ilegibilidade ou informações falsas. 
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f) Atributos: os dados da RDA devem armazenar os atributos dos recursos. 

g) Uso ou prática comum: os dados devem ser registrados de uma forma regular 

ou popular, no idioma mais adequado para a catalogação. 

h) Uniformidade: elementos e recursos devem ser descritos de forma uniforme, 

em sua representação, tal princípio possibilita que a RDA seja extensível além 

das bibliotecas, o que será discutido mais adiante neste capítulo. 

 

 Por ser uma norma planejada já em um período em que a tecnologia está 

presente de forma plena e universal no mundo, a RDA foi projetada para o ambiente 

digital. Oliver (2011), rebusca o histórico de mudanças no ambiente de catalogação 

durante as últimas décadas, e tais mudanças aliadas a novas formas de conteúdo e 

suportes à conteúdo alterou a forma de como a biblioteca realiza suas atividades e 

expõe seus recursos.  

E isso sustenta o motivo da RDA ter um suporte digital, o que vem de encontro 

a um dos princípios da norma, que é a flexibilidade. Tal princípio é descrito por Oliver 

(2011) pelo fato da norma não ter sido projetada somente para bibliotecas, mas que 

foi projetada pela comunidade bibliotecária com a meta de ser "passível de adaptação 

de modo a atender às necessidades próprias de outras comunidades", ou seja, essa 

característica permite que a RDA seja estendida por outras comunidades ligadas ao 

patrimônio cultural, para descrição de outros recursos, como arquivos, museus e 

repositórios digitais.  

Por fim, Oliver (2011), destaca a representação do planejamento e implantação 

da RDA no universo bibliográfico, onde a norma permite dar um passo além no 

descobrimento de recursos em bibliotecas, devido a sua orientação a dados. E 

destaca-se que um planejamento bem feito para a produção de dados irá facilitar a 

indexação e recuperação dos recursos, pelos usuários. E tal característica é 

favorecida o fato de a RDA ter sido projetada para diferentes bases de dados criadas 

recentemente, com um ambiente de tecnologia distribuída e em rede, propiciando um 

ambiente visível, explorável e utilizável dentro da biblioteca. 

 No próximo capítulo é feita uma discussão a cerca da engenharia de software 

e como seu conteúdo teórico e prático pode trazer benefícios para o desenvolvimento 

de software e a integração da área com diversas outras. 
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6. A ENGENHARIA DE SOFTWARE NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS 
  

 O avanço tecnológico das últimas décadas já foi citado algumas vezes neste 

presente texto. E paralelamente a este progresso tecnológico, há uma outra atividade 

que possibilitou o desenvolvimento da interação humano-computador, juntamente 

com outras áreas de estudo e aplicação. Tal atividade denomina-se Engenharia de 

Software.  

 Analisando separadamente o software, podemos defini-lo como programa de 

computadores que possuem instruções lógicas para executar tarefas práticas 

definidas previamente em sua documentação, e que estão presentes em um 

computador. Para Sommerville (2011), a definição de um bom software passa pelo 

estabelecimento de atributos, que são estabelecidos como prover uma funcionalidade 

e o desempenho requeridos pelo usuário, além de confiável e de fácil manutenção.  

Uma definição mais clara é feita por Cavalcanti (2011), na qual o autor define o 

software como um produto conceitual e lógico, devido aos passos considerados para 

planejamento, desenvolvimento e utilização deste objeto. O mesmo autor elenca 

quatro características fundamentais que constituem um software: 

a) Invisibilidade: o software é invisível e não visualizável. Ao contrário de peças e 

equipamentos de hardware, o software por sua vez, não permite que algum 

controlador possa tocá-lo ou manipular suas partes de forma mecânica, e 

somente por edição em código fonte, através de uma linguagem de 

programação em que foi construído; 

b) Complexidade: o software é um dos objetos mais complexos já construídos 

pelo ser humano. Desde sua programação, em uma linguagem pré-definida, 

até a conversão em números binários para execução dentro de um 

processador.  

c) Mutabilidade: sempre é necessário ou possível realizar mudanças no software.  

d) Conformidade: o software deve ser desenvolvido conforme o ambiente. Para a 

criação de um software, antes é necessário definir requisitos que o mesmo deve 

atingir para ser considerado apto a testes ou ser liberado para o usuário final. 

 

Para compreender todo esse processo e partir para o tema de como um software 

é planejado e construído, é necessário entender sua origem e evolução ao longo dos 

anos para então haver uma discussão de teorias e práticas para a construção de um 
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produto de software. E essa evolução é descrita por Laia (2013), onde o autor cita 

períodos importantes nessa evolução e seus principais produtos de software 

lançados:  

• Década de 40: programas robustos que tinham total controle do 

computador, onde o desenvolvedor devia se preocupar em programar 

desde a identificação de periféricos e memória, além de programar a 

forma como isso seria exibido na saída para o usuário. A principal 

utilidade destes programas era realizar cálculos. 

• Década de 50: surge o conceito de sistema operacional, onde era 

permitido executar comandos sequenciais através de cartões perfurados 

e fitas magnéticas; 

• Década de 60: desenvolvimento do sistema operacional UNIX, que é 

considerado o pai da maioria dos sistemas operacionais existentes no 

momento; 

• Década de 80: Microsoft lança seu primeiro sistema operacional, o MS-

DOS e Apple lança a primeira versão do Macintosh OS; 

• Década de 90: Desenvolvimento do sistema operacional Linux; 

• Anos 2000 até hoje: evolução dos sistemas operacionais Windows e 

Linux e popularização do acesso a internet. 

 

Deve-se salientar que a evolução do software está intimamente ligada ao 

mesmo desenvolvimento dos sistemas operacionais, que fornecem suporte a 

execução de novas funcionalidades e suporte a novas versões de um determinado 

software.  

Além destes, temos outros dois pontos muito importantes que também 

podemos considerar na cronologia de evolução do software: 

• Criação da rede mundial de computadores (internet): projeto militar dos 

EUA, iniciado durante a guerra fria que visava tornar as informações 

sigilosas descentralizadas e transmiti-las entre as bases militares, 

inicialmente foi dado o nome de Arpanet. Vários anos após, Tim Benners 

Lee, cientista do CERN, criou a World Wide Web, permitindo que o uso 

da internet se torne global e democrático.  
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• Mais recentemente, nos últimos 15 anos houve a popularização de 

smartphones, majoritariamente utilizando os sistemas operacionais 

móveis Android (Google) e iOS (Apple), ambos lançados no ano de 2007 

e desde então dominando o mercado de comunicação móvel. E com isso 

trazendo um novo tipo de software, chamado Aplicativos móveis.  

 

E assim, como diversas outras formas de desenvolver produtos e serviços, a 

criação de um software não se resume somente programar código, e sim estabelecer 

um conjunto de documentos e requisitos que definem o propósito do software. Para 

tal tarefa foi criada a engenharia de software, que Sommerville (2018) compreende 

como:  

 
A engenharia de software tem por objetivo apoiar o desenvolvimento 
profissional de software, mais do que a programação individual. Ela inclui 
técnicas que apoiam a especificação, projeto e evolução de programas, que 
normalmente não são relevantes para o desenvolvimento de software 
pessoal.  

 

Da mesma forma, Falbo (2005) comenta que a engenharia de software trata de 

aspectos relacionados ao estabelecimento de processos, métodos, técnicas, 

ferramentas e ambientes de suporte ao desenvolvimento de software. E que assim 

como outras áreas, o problema a ser resolvido, no caso o software, é dividido em 

outros problemas de tamanhos menores, e assim há uma modelagem de como 

resolver cada parte em separado, mas que todas façam parte de uma arquitetura.  

Além desses aspectos, em processos envolvidos na construção de um sistema, 

a engenharia de software se preocupa em manter um controle sobre o todos os 

elementos presentes na produção de um produto de software, e Sommerville (2011) 

considera isso como um ponto muito importante:  

 
A engenharia de software não se preocupa apenas com os processos 
técnicos do desenvolvimento de software. Ela também inclui atividades como 
gerenciamento de projeto de software e desenvolvimento de ferramentas, 
métodos e teorias para apoiar a produção de software.  

 

E o autor complementa que todo esse processo, atividades e processos visam 

dar qualidade ao software desenvolvido. O que remete a diferentes visões que o termo 

qualidade de software pode ter dentro de um processo de desenvolvimento de um 
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sistema. Para Falbo (2005) o sentido de qualidade dentro de um produto de software 

pode ter três diferenciações: 

a) Para o usuário final, no momento que o software atender suas 

necessidades, fácil de usar, eficiente e confiável, trazendo uma 

perspectiva externa de observação. 

b) Para o desenvolvedor, é quando o software se torna fácil de manter, e 

que as mudanças implicadas ao mesmo não exijam alteração na 

arquitetura do sistema. Essa é visão interna do sistema, ao contrário da 

visão do usuário final. 

c) E por fim, para o cliente. Um software com qualidade é quando ele pode 

agregar valor ao negócio, ser escalável, cumprindo orçamento e tempo 

previstos e satisfazendo o cliente. 

 

E este conceito de qualidade de software, juntamente com as diferentes visões 

de si, traz consigo várias características; como usabilidade, confiabilidade, eficiência, 

manutenibilidade, portabilidade, segurança e produtividade. E cada uma dessas 

características deve ser atingida conforme o propósito do software (foco em 

segurança, eficiência, etc.). 

Garantir a qualidade de um software faz parte de uma série de requisitos que 

estão presentes em todo processo de desenvolvimento do software, desde a 

concepção da ideia até a entrega ao usuário final. Neste processo, Sommerville (2011) 

também o considera como uma abordagem sistemática, onde o autor descreve uma 

sequência de quatro atividades fundamentais para a produção de um produto de 

software: 

a) Especificação de software, primeira etapa em que o cliente e 

engenheiros definem o software a ser produzido, juntamente com sua 

aplicação e restrições; 

b) Desenvolvimento do software, que há a criação do projeto do software e 

seu desenvolvimento; 

c) Validação do software, que o produto é validade com o cliente, onde é 

verificado se o software atingiu os requisitos especificados; 

d) Evolução do software, que são realizadas algumas mudanças no 

software para atender novas funcionalidades definidas pelo cliente. 
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Em um projeto de produção de software real, cada atividade será dividida em 

várias outras de tamanho menor. E essa divisão é definida com base em uma 

modelagem ou metodologia aplicados ao projeto, que serão discutidas nos parágrafos 

seguintes. 

E uma das partes mais importantes do processo de produção de um software 

é o quando é feito o planejamento do produto, ou seja, antes da equipe de engenharia 

escrever o código. Nesta etapa é feito um levantamento de requisitos, onde o cliente 

expõe o que espera do sistema e a partir disso a equipe pensa e organiza as partes 

que poderão fazer parte do sistema, além de requisitos mais técnicos do mesmo. Da 

mesma forma que é nesse momento que são escolhidas as tecnologias do projeto.  

E dentro da fase de planejamento há o processo de modelagem do sistema, 

onde são utilizados ferramentas e métodos para abstrair o comportamento do 

software, de uma maneira visual que permite tanto o cliente como os desenvolvedores 

a compreender as funções e regras de negócio presentes no projeto. Nesse sentido, 

Sommerville (2011) também comenta que a modelagem do sistema é o processo de 

desenvolvimento de modelos abstratos do sistema, em que cada modelo apresenta 

uma visão ou característica. Cavalcanti (2011), por sua vez,  traz uma definição mais 

centrada em fundamentação, onde um objeto da modelagem, o modelo, é a 

especificação documentada de um processo de desenvolvimento de software que 

servirá de parâmetro para uso e classificação de um processo para a equipe do 

projeto.  

E a aplicação de modelos durante o projeto de software traz consigo vantagens, 

tanto gerenciais como no desenvolvimento do mesmo, onde pode-se dispô-las: 

• Gerenciamento de complexidade no desenvolvimento do software; 

• Comunicação entre as partes envolvidas; 

• Redução dos custos no desenvolvimento; 

• Predição do comportamento do sistema. 

 

E além de manter-se uma documentação como parte da modelagem, há outra 

forma muito comum neste processo, que a criação de desenhos gráficos que seguem 

um padrão de lógica, os diagramas. 

Para Cavalcanti (2011), os diagramas significam uma apresentação de 

elementos gráficos, possuindo um significado definido durante sua construção, 

através de regras de notação já definidas. E esta notação é designado como uma 
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linguagem gráfica, e a mesma denomina-se Unified Modeling Language (UML), que 

traduz-se como Linguagem Unificada de Modelagem, a ilustração 2 demonstra um 

diagrama UML. 

 
Ilustração 2: exemplo de diagrama UML 

 
 (fonte: https://www.uml-diagrams.org/uml-core.html) 

 

 

E para esclarecer mais a função da UML na modelagem de um projeto, Kon 

(2017) a descreve como uma linguagem para visualização, especificação, construção 

e documentação de um projeto de software. O que vem ao encontro de Sommerville 

(2011) quando o autor comenta que a modelagem ajuda a compreender se a estrutura 

proposta para o sistema é suscetível de produzir o desempenho e confiança requerida 

do sistema. O mesmo autor também define os principais diagramas utilizados na 

modelagem de um sistema, mas pode-se afirmar que cada diagrama tem uma 

utilização própria, além de uma interpretação diferente, logo os mesmos são utilizados 

conforme o projeto necessitar, segue: 

a) Casos de uso: diagrama usado para elicitação de requisitos, onde casos 

de uso são funções ou interações do usuário com o sistema; 

b) Diagrama de sequência: utilizado na modelagem de interações entre os 

atores e os objetos no sistema, além das interações entre os próprios 

objetos; 
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c) Diagrama de classe: um dos diagramas mais utilizados na modelagem 

de um sistema, onde o mesmo exibe as classes e suas associações; 

d) Diagrama orientado a dados: possibilita a visualização do 

processamento dos dados ao longo das classes do sistema; 

e) Diagrama orientado a eventos: exibe o comportamento do sistema a 

eventos internos ou externos, onde o sistema tem uma quantidade finita 

de estados, onde um estímulo (evento) pode mudar o estado do sistema.  

 

Por fim, salienta-se a importância da modelagem como parte importante e 

necessária na construção de um software, juntamente com técnicas e conceitos 

oriundos da engenharia de software que visam estabelecer padrões de 

desenvolvimento de projetos, assegurando e eficácia no desenvolvimento do mesmo. 

Assim, o estudo e aplicação destes métodos dão a oportunidade de projetos entregues 

com o máximo de qualidade.  

 No capítulo seguinte é feito um estudo do projeto AtoM, com seus aspectos 

técnicos, além de uma análise voltada a forma que o software foi implementado. 
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7. O PROJETO ATOM 
 

7.1 Análise no software 

 
Em 2006 foi lançado o software que é ponto central deste trabalho, o AtoM foi 

financiado pelo ICA (International Council Archives), e é o acrônimo de Access to 

Memory. Seu desenvolvimento iniciou em 2005, sob responsabilidade da empresa 

canadense de software Artefactual Systems, com o objetivo de implementar o projeto 

em formato de código aberto, atendendo os requisitos e funções definidos no início do 

projeto. Salienta-se que em 2006, no lançamento da primeira versão em produção do 

software (v.0.1), sua denominação era ICA-AtoM e atualmente o software encontra-

se na versão v.2.4.0 em stable 4desde 05 de setembro de 2017, com uma nova versão 

em desenvolvimento (v.2.5.0), ainda sem data de lançamento. 

Abaixo temos um quadro com todas as versões estáveis já lançada do software, 

com sua respectiva data de lançamento, do mais atual à versão mais antiga: 

 

Quadro 5. Releases já lançadas do software AtoM. Fonte: Documentação web 

do AtoM 

Nome da 
release 

Versão de lançamento Data de lançamento 

AtoM Release 2.4.0 5 de setembro de 2017 

AtoM Release 2.3.1 14 de fevereiro de 2017 

AtoM Release 2.3.0 19 de julho de 2016 

AtoM Release 2.2.1 10 de fevereiro de 2016 

AtoM Release 2.2.0 30 de julho de 2015 

AtoM Release 2.1.2 10 de fevereiro de 2015 

AtoM Release 2.1.1 28 de janeiro de 2015 

                                                
4 Define-se stable como uma versão sem erros ou que permita o usuário executar as 
principais tarefas do sistema ou aplicativo. 
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AtoM Release 2.1.0 22 de setembro de 2014 

AtoM Release 2.0.2 28 de janeiro de 2014 

AtoM Release 2.0.1 16 de dezembro de 2013 

AtoM Release 2.0.0 7 de outubro de 2013 

ICA-AtoM Release 1.3.2 28 de janeiro de 2015 

ICA-AtoM Release 1.3.1 7 de maio de 2013 

ICA-AtoM Release 1.3.0 27 de agosto de 2012 

ICA-AtoM Release 1.2.1 28 de junho de 2012 

ICA-AtoM Release 1.2.0 29 de novembro de 2011 

ICA-AtoM Release 1.1.0 22 de novembro de 2010 

ICA-AtoM Release 1.0.9-beta 17 de maio de 2010 

ICA-AtoM Release 1.0.8-beta 2 de novembro de 2009 

ICA-AtoM Release 1.0.7-beta 1 de junho de 2009 

ICA-AtoM Release 1.0.6-beta 27 de abril de 2009 

ICA-AtoM Release 1.0.5-beta 11 de março de 2009 

ICA-AtoM Release 1.0.4-beta 17 de novembro de 2008 

ICA-AtoM Release 1.0.3-beta 9 de outubro de 2008 

ICA-AtoM Release 1.0.2-beta 8 de agosto de 2008 

ICA-AtoM Release 1.0.1-beta 22 de julho de 2008 

ICA-AtoM Release 1.0.0-beta 1 de julho de 2008 
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Um aspecto importante do projeto, além de seu desenvolvimento em código 

aberto sob licença GNU Affero General Public License (A-GLP) versão 3, é que sua 

interface é voltada para o ambiente web, permitindo seu acesso e gerenciamento a 

partir de qualquer computador ou dispositivo móvel conectado à internet com um 

navegador compatível. Sua arquitetura foi projetada no modelo MVC (Model, View, 

Controller), utilizando tecnologias também de código aberto, como servidor web 

Apache, banco de dados relacional MySQL, linguagem de programação PHP e o 

framework Symfony. Mais adiante haverá uma abordagem mais profunda sobre 

aspectos técnicos, como sua arquitetura e seu banco de dados relacional. 

A ilustração 3 demonstra o AtoM aberto no navegador Chrome, salienta-se que 

para este exemplo foi utilizada a versão demo da ferramenta. 

 
Ilustração 3: Tela inicial do AtoM em um navegador web 

 
(Fonte: autor) 

 

 

Com isso, o AtoM foi concebido para realizar a descrição de documentos, 

tornando-se uma ferramenta de acesso e difusão de informação relacionada aos 

mesmos. E dentre suas características, Flores &Hedlund (2014) destacam um ponto 

muito importante em sua arquitetura que é a conformidade e compatibilidade perante 

as normas de descrição arquivística recomendadas pelo ICA. São elas: 

  

● ISAD(G) - International Standard Archival Description (1999); 
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● ISAAR(CPF) - International Standard Archival Authority Record 

for Corporate Bodies, Persons, and Families (2003); 

● ISDF - International Sustainable Development Foundation (2007); 

● ISDIAH - International Standard for Describing Institutions with 

Archival Holdings (2008). 

 

E o suporte aos modelos e normas de descrição arquivísticas, aliado à 

característica de código aberto do projeto, permite que mais pessoas ou empresas 

possam contribuir e criar o suporte à mais outras normas de descrição, e 

consequentemente manter o software atualizado e em conformidade com tais normas. 

Obviamente, para implementar novos modelos de metadados é necessário seguir 

uma série de requisitos, por isso o AtoM foi projetado levando em conta tal requisito, 

resultando em uma estrutura de leitura e exibição de formulários através de 

documentos em formato XML (Extensible Markup Language), que é uma linguagem 

para marcação de dados e seus tipos, e claro, de forma aberta à comunidade. 

Segundo a W3C, seu propósito é a facilidade de compartilhamento de informações 

por intermédio da internet. 

Flores & Hedlund (2014), elencam algumas funcionalidades que o AtoM traz 

consigo e que são de suma importância para a descrição arquivística, principalmente 

em um contexto de desenvolvimento e implantação de um processo descritivo em 

alguma instituição, são eles: 

 

● criação, edição e exclusão de descrições arquivísticas, considerada a 

principal. 

● anexar um ou vários documentos digitais à sua descrição arquivística e 

exibi-lo ao usuário. 

● cadastro de novos usuários e configuração de nível de acesso. 

● grupos de usuários e níveis de acesso. 

● pesquisa e alteração de termos 

● utilização do ElasticSearch como sistema de busca integrado, 

promovendo flexibilidade e desempenho para recuperar recursos de 

forma rápida e precisa. 

● gerenciamento de termos de descrição, incluindo pontos de acesso. 
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● intercâmbio de dados, ou seja, o software permite a importação e 

exportação de descrições em formato XML e EAD. Deve-se salientar 

que em sua versão atual, o software também permite realizar o mesmo 

procedimento para arquivos em formato CSV (comma separated 

values). 

● E, a concordância com normas de descrição arquivística, principalmente 

nos modelos de metadados. 

A partir dos pontos levantados pelos autores, é possível destacar dois deles para 

termos certeza do comprometimento do software com a segurança da informação e 

eficiência no processamento de informações. O primeiro a destacar-se é o cadastro 

de novos usuários e configuração de seus níveis de acesso. Tal funcionalidade 

permite que o(s) administrador(es) do AtoM consigam adicionar novos usuários ao 

sistema, dando-lhes um login e senha para autenticação; ademais é possível também 

configurar níveis de acesso e permissão aos mesmos, como por exemplo: autorização 

para criar, editar e excluir descrições; navegar pelo sistema a nível de descrição ou 

somente permitir que usuário possa visualizar os metadados de descrição sem 

possibilidade de alterá-los. Essa funcionalidade, além de manter o módulo de usuários 

organizado, traz mais segurança ao sistema como um todo, pois assim cada usuário 

poderá executar as tarefas conforme seu grau de permissão concedido. E essa 

questão de permissões vincula o usuário a um grupo de usuários, onde são mantidos 

e gerenciados seus privilégios, e por padrão o AtoM já vem configurado com alguns 

grupos de usuários: 

 

● Administrador, que possui todos os privilégios a nível de permissão. 

● Autenticado, que possui somente permissão de visualização das 

informações. 

● Colaborador, que pode criar, exibir e atualizar descrições. 

● Editor, com permissão de criar, exibir, atualizar e excluir descrições, 

além de gerenciar termos da taxonomia. 

● Tradutor, que apenas pode traduzir a interface do AtoM. 

● Anônimo, que não se enquadra em nenhum outro grupo acima e está 

cadastrado de forma incorreta. 
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O segundo ponto em destaque é a utilização do ElasticSearch como ferramenta 

de busca e indexação de metadados. Conforme o próprio site do ElasticSearch, 

podemos defini-lo como um motor de busca analítica RESTful de computação 

distribuída. Além de ser um projeto de código aberto, o ElasticSearch possui uma 

implementação robusta e eficiente, pois permite realizar consultas dinâmicas e 

complexas dentre termos, metadados e documentos, a fim de recuperá-los com 

precisão. 

Por fim, salienta-se novamente a condição de projeto de código aberto do AtoM, 

com o seu código fonte disponível no GitHub, e que por mais que o mesmo esteja sob 

responsabilidade da Artefactual Systems, é possível que a comunidade de 

desenvolvedores e interessados possa implementar novas funcionalidades, traduzir 

interface para novos idiomas, corrigir bugs, adaptá-lo à sua instituição e claro, dar o 

suporte a novas normas de descrição, incluindo a inserção de novos metadados. Tal 

aspecto torna seu uso mais difundido e seu desenvolvimento mais colaborativo, de 

forma que profissionais de diversas áreas e interessados possam interagir e difundir 

a ideia de preservação digital e memória. 

 

 
7.2 O framework Symfony 

 
Desde sua concepção, o AtoM foi arquitetado sob o framework web Symfony, 

estruturado no modelo model, view e controller. Antes de falarmos a respeito do 

Symfony, devemos esclarecer dois pontos essenciais para o entendimento da parte 

técnica do AtoM. 

Primeiro é necessário definir o conceito de framework, que Sauvé (2007) define 

como uma solução para uma família de problemas semelhantes, utilizando classes e 

interfaces que decompõe tais problemas em módulos ou objetos de classes, tornando 

o produto final flexível e extensível na construção de aplicações, diminuindo assim a 

complexidade e esforço empenhado. Ou seja, um framework traz consigo uma 

estrutura de desenvolvimento já planejada e testada, possibilitando que qualquer 

projeto, se bem planejado, obtenha mais agilidade em sua construção.  

Além disso, em todos os frameworks há um padrão de arquitetura embutido em 

código, trazendo consigo funções e métodos que irão facilitar o atingimento dos 

requisitos. No AtoM, e mais propriamente no Symfony, seu framework, a arquitetura 
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utilizada é a MVC, acrônimo de model, view, controller, onde a arquitetura é uma das 

mais populares atualmente, provendo uma forma modular de desenvolver um sistema 

e separando um projeto inteiro em 3 camadas, cada uma especializada em um tipo 

de interação. Ramos (2015), afirma que o MVC é um padrão de arquitetura de 

software, separando uma aplicação em 3 camadas, sendo uma de interação do 

usuário, outra com manipulação de dados e por fim uma camada de controle de 

funções.  

Abaixo são listadas as 3 camadas e um exemplo prático de cada uma para 

tornar o entendimento mais claro: 

 

● View: exibição dos dados, é basicamente a interface visual que usuário 

terá com o sistema, normalmente construída em HTML e Javascript. 

● Controle: recebe as requisições do usuário e realiza o processamento 

dos dados, por exemplo, nesta camada pode ser encontrada uma 

chamada à API externa ou alguma solicitação de dados. Indo ao 

encontro do AtoM, quando um usuário está navegando pelo mesmo e 

solicita a lista de metadados de uma descrição, é o controle que tem a 

responsabilidade de processar a requisição e consultar a camada 

responsável por servir os dados. 

● Model: basicamente manipulação de dados, seja leitura, escrita, edição 

ou exclusão deles. Normalmente o controle solicita dados à camada 

model, e esta fica responsável de consultar a base de dados e devolvê-

los para o controle processá-los. 

 

Desta forma podemos voltar a discutir o Symfony, e agora podemos afirmar que o 

mesmo é um framework implementado com a arquitetura MVC. Passos (2011), afirma 

que o Symfony é um framework MVC construído na linguagem backend PHP, com 

foco em desenvolvimento e manutenção de aplicações web. Com essas premissas, 

escolher o Symfony foi totalmente viável para o projeto do AtoM. Primeiramente, 

porque  novamente temos uma ferramenta de código aberto mantido por uma empresa 

e com colaboração da comunidade de usuários; e que também necessita de requisitos 

simples para ser executada, independente do sistema operacional. Sua concepção é 

baseada na facilidade do uso, código limpo e legível, dentre outras características 

listadas abaixo, e foram cruciais para sua escolha no desenvolvimento do AtoM: 
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● Internacionalização. 

● Desenvolvimento de templates por usuários que não possuam 

conhecimento do framework. 

● Geração de formulários automatizado. 

● URLs amigáveis. 

● Ferramenta de geração de código. 

● Testes automatizados. 

● Ferramenta de log, permitindo uma análise sobre as atividades da 

aplicação. 

 

Apesar de boas qualidades, o Symfony tem uma curva de aprendizagem maior 

que outros frameworks, mas compensa em desempenho e escalabilidade para 

grandes projetos de software. 
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8. METODOLOGIA 
 
 Com o objetivo de propor uma nova funcionalidade para o software de 

descrição AtoM, esta pesquisa possui natureza aplicada, pois visa gerar 

conhecimento para aplicação prática, que resolva problemas específicos (SILVA; 

MENEZES, 2001).  

 Na forma de abordagem do problema, será uma pesquisa qualitativa, sem 

apresentar análise estatística, mas sim objetivando construir conhecimento baseado 

em um processo e seu significado.  

 No ponto de vista dos objetivos da pesquisa, a mesma classifica-se como 

descritiva, pois descreve características de uma ação ou fenômeno, estabelecendo 

uma relação entre variáveis (GIL, 1991, apud SILVA; MENEZES, 2001). 

 Para o desenvolvimento da pesquisa e a conquista de bons resultados, é 

necessário que o estudo tenha sido planejado cuidadosamente e que esteja calcado 

em reflexões conceituais, a partir de conhecimento previamente estabelecidos 

(SILVA; MENEZES, 2001), e com isso é dedicado um capítulo inteiro para o referencial 

teórico, abordando a temática da pesquisa. 

 Foram realizados como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica, que 

permite que o pesquisador obtenha conhecimento a partir de outras pesquisas já 

publicadas.  

 Previamente, esta pesquisa está dividida em 4 etapas, sendo a primeira 

consistindo o estudo da estrutura interna do AtoM, e o seu funcionamento na 

indexação e suporte às normas de descrição atuais, presentes no software. O 

resultado desta etapa servirá de alicerce às etapas seguintes, permitindo o 

atingimento dos objetivos propostos. 

 A segunda etapa visa a implementação do plugin proposto, seguindo um leque 

de padrões de programação de software assim como a organização dos metadados 

dentro do projeto. 

 Na terceira etapa, haverá a validação de todo o processo, ou seja, após a 

implementação deverão ser feitos testes para validação do que foi desenvolvido a luz 

dos objetivos propostos. Caso esta etapa não apresente resultado satisfatório, deve-

se voltar a segunda etapa para refatoração do processo de implementação. 

 Por fim, na quarta etapa, haverá a submissão do projeto modificado à 

mantenedora oficial do projeto, a Artefactual, via repositório de código do autor. Nesta 
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etapa será feita a avaliação do processo de desenvolvimento, requisitos e estrutura 

do novo código presente no projeto. O sucesso desta etapa compreenderá o 

funcionamento e suporte da norma no software AtoM. 
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9. ARQUITETURA DO SOFTWARE ATOM 
 

9.1 Fluxo de execução web do software 

 
 Como já discutido e apresentado anteriormente, o AtoM está disponível para 

acesso e uso na plataforma web. O objetivo deste capítulo é apresentar os pontos 

mais importantes da arquitetura deste software, partindo de detalhes mais técnicos de 

sua implementação e funcionamento interno (back-end e front-end) até chegar em 

questões de uso, regras de negócio do software e demonstrar fatores importantes da 

implementação que facilitam o uso, para o usuário final.  

Assim como qualquer software, o AtoM necessita ser instalado em uma 

máquina que suporte seus requisitos mínimos para funcionamento. E sua instalação 

sempre parte de seu código fonte presente no github, como a ilustração 4 demonstra. 

 
Ilustração 4. Tela do repositório de código do AtoM 

 
Fonte: (autor) 
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 E por ser um software de suporte para a navegadores Web, tornar o AtoM 

disponível para uso depende da instalação e configuração de outros softwares ou 

ferramentas que auxiliam o uso e proporcionam o desempenho esperado. 

Para melhor ilustrar a questão de dependências e arquitetura de 

funcionamento, a Artefactual, desenvolvedora e mantenedora do código do AtoM, 

disponibiliza na documentação do software um diagrama apresentando toda a 

arquitetura de software empregada no mesmo, onde tal diagrama servirá de base para 

os próximos parágrafos, permitindo uma explicação mais completa das camadas de 

software presentes no sistema e sua importância para cumprir sua função dentro da 

descrição arquivística e difusão cultural.  

A ilustração 5 demonstra a arquitetura do AtoM, criado pela Artefactual. 
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Ilustração 5- Diagrama de arquitetura do AtoM 

 
(Fonte: https://www.accesstomemory.org/pt-br/docs/2.4/user-

manual/overview/intro/) 
 

 

Na parte inferior do diagrama tem-se os módulos de nível mais baixo, 

computacionalmente. Ou seja, é a parte mais responsável pelo processamento que o 
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usuário final não tem acesso direto, onde tal acesso é feito por software, como 

manipulação de banco de dados e gerenciamento de arquivos no disco. O primeiro 

módulo a ser comentado é código fonte do AtoM, que engloba todo o núcleo de 

funções do software, desde interação com o banco de dados até renderização das 

páginas web para o usuário.  

Mas para executar o código fonte, que é escrito na linguagem de programação 

PHP 5 com o framework Symfony, é preciso instalar e executar outros softwares e 

ferramentas que fornecem o suporte para tal execução. O primeiro e mais básico 

requisito é um sistema operacional compatível, que pode ser o sistema Windows, Mac 

OS e Linux; ambos totalmente compatíveis e suportados pelo AtoM. Após, é 

necessário ter o suporte à linguagem de programação do AtoM, que é o PHP, e sua 

versão mínima é a de número 5 ou superior. E em conjunto com a linguagem de 

programação, é requisito básico e essencial a instalação e configuração de um 

servidor web para a linguagem. 

E sobre o servidor web, podemos defini-lo como um software responsável por 

receber requisições de páginas ou processamento e retornar páginas HTML, imagens, 

dados de banco de dados, entre outros formatos de arquivos. E para o AtoM, precisa-

se um servidor web compatível com a linguagem PHP, onde os mais populares são 

os servidores NGINX e Apache, ambos de código aberto e mais populares na 

comunidade do software livre.  

Ainda na camada de mais baixo nível, há ferramentas necessárias para 

manipular e gerenciar os dados presentes no AtoM, que são duas: Memcached, 

Elasticsearch; e dois recursos: Storage e Database.  

Podemos separar as quatro ferramentas em duas classificações: dados brutos 

e dados de otimização, onde os dados brutos estão presentes nos recursos de 

Storage e Database; e os dados de otimização, em Memcached e Elasticsearch.  

Tanto em Storage como em Database, são fornecidos recursos de 

armazenamento bruto de dados, permitindo consistência e maior capacidade de 

dados a serem armazenados. No caso de Storage, é utilizado o disco rígido da própria 

máquina que o AtoM está sendo executado, e um bom exemplo de uso é o 

armazenamento de imagens adicionadas por usuários, atreladas a seus respectivos 

metadados. E em relação ao Database, definimos com o banco de dados da 

aplicação, que irá armazenar informações de metadados, usuários, coleções, 

entidades, entre outras. Para o AtoM, o banco de dados indicado é o MySQL, na 
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versão 5.1 ou superior, mas o software permite o uso de outras engines de banco de 

dados, através de sua de sua camada de abstração (ORM), como Postgres, SQLite, 

SQLServer e Oracle.  

Em Memcached, é possível defini-lo como um sistema de cache em memória, 

onde sua função é estar à frente da camada de Database, armazenando dados e 

objetos na memória RAM dá máquina que encontra-se o AtoM. Sua utilidade e 

vantagem está no fato que tal camada aplica políticas de armazenamento que os 

dados ou objetos acessados com mais frequência ou de maneira mais recente sejam 

salvos em memória, onde a latência de consulta é menor e evita-se consultas ao 

banco de dados, que são mais custosas em termos de desempenho e tempo.  

Sobre o Elasticsearch, em seu site (www.elastic.co) a ferramenta é definida 

como uma “Engine distribuída de pesquisa”, que visa atender pesquisas por 

metadados simples e complexas de forma muito rápida e eficiente. A primeira versão 

do software foi lançada no ano de 2010, e seu desenvolvimento deu-se em cima de 

outro software, o Apache Lucene, que também é um software ou API de busca e 

indexação de arquivos. Assim como as outras ferramentas que funcionam em 

conjunto com AtoM, o Elasticsearch tem seu código fonte aberto e está distribuído sob 

a Apache License. 

A vantagem do Elasticsearch estar presente junto ao AtoM, dar-se-á de forma 

que todos os documentos e respectivos metadados disponibilizados pelo AtoM são 

indexados pelo Elasticsearch, em formato JSON; assim, uma pesquisa por algum 

metadado específico, fragmento de texto, intervalo de datas ou um conjunto mais 

sofisticado de parâmetros fica sob responsabilidade do indexador, que suporta e 

executa a pesquisa de forma muito rápida. Um bom caso de uso para o uso do 

Elasticsearch é ter uma instalação do AtoM que tenha milhares ou milhões de 

documentos indexados com vários metadados relacionados. O usuário poderá 

pesquisar e navegar por esses documentos de forma muito fluída e rápida, graças ao 

desempenho do Elasticsearch. 

Na ilustração 6 temos um exemplo de consulta de metadados no 

Elasticsearch, utilizando a linguagem PHP.  
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Ilustração 6 - Exemplo de consulta por metadados no Elasticsearch, na 

linguagem PHP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fonte (Autor). 
 

 Avançando mais um pouco no diagrama de arquitetura do AtoM, chegamos a 

parte que todas as ferramentas apresentadas nos parágrafos acima e o código fonte 

interagem com algum navegador web. Assim como qualquer tipo de comunicação a 

nível computacional, é necessário seguir um protocolo, ou seja, cumprir um 

determinado número de procedimentos para a troca de informações entre os 

dispositivos e softwares presentes na comunicação, a fim de garantir a sincronia, 

segurança e consistências de informações a serem trocadas. Para tal tarefa, usa-se 

o protocolo padrão Hipertext Transfer Protocol, ou sua sigla HTTP, que traduzindo 

significa Protocolo de Transferência de Hipertexto. Na ilustração 7, onde é 

demonstrado como o HTTP está inserido na arquitetura de funcionamento dentro do 

AtoM com os navegadores web. 
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Ilustração 7 -  Presença do protocolo HTTP entre um servidor e navegador web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Fonte: Autor) 
 

 Logicamente, o protocolo HTTP atua como um orquestrador de requisições 

feitas pelo navegador web, repassando-as para o servidor web, que irá se 

responsabilizar em repassar as camadas mais baixo nível do sistema e retornar com 

alguma página ou dado solicitado.  

 Um ponto importante presente no diagrama de arquitetura do AtoM é a 

presença de um módulo opcional no mesmo nível do protocolo HTTP, que seria o 

HTTPS e o TLS. Onde tais protocolos visam especificamente a segurança dos dados, 

permitindo que toda troca de informações esteja criptografada, criando assim uma 

barreira para roubo e interceptação de informações, como senhas, dados pessoais ou 

informações de conexão com servidores e banco de dados. 
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 Por fim, chegamos a última camada da arquitetura do AtoM, que é onde o 

usuário final irá interagir com o software. Como ferramentas auxiliares nesta etapa, 

temos os navegadores web compatíveis, como Firefox, Chrome, Safari, Opera e 

Internet Explorer.  

 Nesta camada, o usuário irá interagir diretamente com o sistema, seja clicando 

em links ou imagens, preenchendo formulários de metadados, gerenciando usuários, 

pesquisando documentos, entre tantas outras funcionalidades que o software provém 

aos usuários. E toda essa interação utiliza os recursos citados anteriormente, desde 

o protocolo HTTP (ou HTTPS), passando por algum servidor web, cache de dados, 

código fonte para processamento e por fim banco de dados e armazenamento local.  

 Algo exclusivo desta camada do AtoM, que por ser executada em navegadores 

web, tem-se o que é denominado front-end, que é o conjunto das linguagens de 

marcação, script e estilos. Presentes nesta camada estão o HTML, que é o acrônimo 

de Hipertext Markup Language (Linguagem de marcação extensível) que é a 

linguagem básica para construir páginas web; o CSS, Cascading Style Sheets, que 

também é uma linguagem, mas voltada a definir a aparência e apresentação da 

página; e por fim, está o javascript, que é uma linguagem de programação para criação 

de scripts e manipulação do conteúdo exibido na página web.  

Assim, temos o conjunto de ferramentas, linguagens, softwares e métodos que 

tornam o AtoM acessível e manipulável para o usuário, seja visualmente ou em forma 

de código e métodos executados internamente por um computador. No próximo 

capítulo será abordado dois pontos importantes para o AtoM, que é a forma que seu 

banco de dados está disposto e a manipulação de arquivos XML que permitem a 

entrada e validação de metadados aos documentos inseridos no software. 

 

 

9.2 Armazenamento e modelo relacional de banco de dados 

  
 Por ser um conjunto de páginas web, o AtoM precisa exibir informações de 

forma dinâmica, através de formulários, caixa de texto, resultados de pesquisa, entre 

outros meios. E esse fluxo de informação envolve criar, editar e excluir dados 

relacionados a eventos dentro do software, como inserção de metadados de 

documentos.  
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Para permitir esse fluxo, é necessário haver dois métodos de armazenamento, 

onde o primeiro é um armazenamento local, a nível de arquivos, onde o AtoM provém 

arquivos de configuração, imagens, traduções, além de documentos e outros arquivos 

que algum usuário habilitado possa fazer upload.  

A segunda forma de armazenamento é através de um banco de dados 

relacional, onde é definido previamente um modelo de como os dados serão 

armazenados e a relação entre si. E atualmente tem-se disponível vários sistemas de 

banco de dados disponíveis para utilização; MySQL, postgreSQL, SQLite, Oracle 

(relacionais) e MongoDB, DynamoDB, Redis, Elasticsearch (não relacionais) entre 

outros, fazem parte de uma lista de sistemas de banco de dados atualmente.  

No caso do AtoM, é utilizado um banco de dados relacional MySQL, onde é 

definido um esquema de relacionamento entre as entidades, que são nomeadas 

tabelas, e cada tabela possui seus respectivos metadados. Por ser um banco de 

dados relacional, algumas tabelas podem possuir metadados que referenciem 

registros em outras tabelas, formando assim um relacionamento entre as mesmas. E 

em conjunto com framework web Symfony, tem-se um mapeador objeto-relacional, ou 

ORM, que é uma camada do sistema que faz o relacionamento dos objetos de dados 

com o esquema do banco de dados, permitindo manipular os dados sem 

obrigatoriamente escrever código SQL. No projeto AtoM, e no framework Symfony 

tem-se o ORM Propel, que é de código aberto e permite realizar todas operações em 

bancos de dados relacionais e softwares em PHP. 

Para este trabalho não foi necessário alterar o modelo entidade-

relacionamento, mas somente adicionar registros em tabelas do banco de dados, 

onde as mesmas contêm informações referentes à norma de descrição, ou seja, foi 

necessário inserir os metadados da norma RDA para que o sistema possa identificar 

os campos e permitir que um registro de descrição bibliográfica seja incluso. Na 

ilustração 8, há o modelo relacional do banco de dados por completo, de maneira 

prévia, pode-se identificar a grande quantidade de tabelas e seus relacionamentos, 

com aproximadamente 80 tabelas e mais de 500 metadados. 
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Ilustração 8 -  Modelo relacional de banco de dados do AtoM. 

 
 (Fonte: autor) 

 

 Como dito anteriormente, para este trabalho não foi necessário alterar o 

esquema do banco de dados, mas somente houve a necessidade da inserção de 

novos registros em algumas tabelas, a fim de garantir que norma de descrição 

bibliográfica RDA seja atendida e que o AtoM suporte à inserção de novos registros 

de descrição bibliográficos. Nos próximos parágrafos será feita uma análise e 

descrição das tabelas que sofreram mudanças, a fim de demostrar a complexidade 

de realizar alterações no software, além de elucidar a norma RDA de uma forma mais 

clara.  

  A tabela que pode ser considerada como referência para qualquer alteração 

pretendida no AtoM, e que envolva metadados é a tabela term, onde a mesma 

referencia os termos de uma norma implementada, contendo o metadados em si. Esta 

tabela carrega informações como um identificador de referência para uma taxonomia 
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e se o termo em questão também descende de outro termo. Sua importância pode ser 

justificada na enorme quantidade de relacionamentos que a tabela possui com outras, 

tornando até difícil visualizar e compreender o modelo entidade-relacionamento, 

conforme exemplo da ilustração 9: 

 

Ilustração 9 - Tabela termo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Fonte: autor) 
 

 

 Outra tabela que recebe destaque é a tabela é a tabela repository_i18n, 

juntamente com a tabela repository. Onde tais relacionamentos representam a relação 

de um termo com os repositórios e sua internacionalização, com metadados de 

referência geográfica e códigos que o representem. Além disso, também há o suporte 

a metadados de configuração do repositório, como identificadores, status, 

configurações técnicas de upload de arquivos, entre outros. A ilustração 10 exibe as 

tabelas. 
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 Ilustração 10. Tabelas de repositório e sua relação com a internacionalização.

 
 

(Fonte: autor) 
 

 Todo código, suporte no modelo entidade-relacionamento e demais arquivos 

relacionados à internacionalização tem sua importância no sentido da utilização do 

software AtoM por diversos países; exigindo um suporte a diversos idiomas, o que 

permite sua popularização e desenvolvimento acelerado. E esta internacionalização, 

de textos, formulários e principalmente metadados presentes em normas dar-se-á 

através de arquivos XML e tabelas no banco de dados que contém suas traduções e 

referências de termos em vários idiomas.  

 Para isto, temos duas tabelas que são muito importantes neste processo de 

internacionalização do AtoM, e principalmente na tradução de normas de descrição 

para outros idiomas. A primeira é a tabela taxonomy, que contém elementos de 

taxonomia do AtoM, e a segunda tabela é sua relação com a tabela taxonomy_i18n, 

que contém metadados de internacionalização de elementos da taxonomia do AtoM, 

disponíveis para visualização na ilustração 11. 
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 Ilustração 11. Tabela de internacionalização de elementos de taxonomia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 (Fonte: autor) 

 
 Ilustração 12. Tabela de elementos de taxonomia do AtoM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Fonte: Autor) 

 
 

Por fim, tem-se 3 tabelas que representam o relacionamento do termo da norma 

de descrição com sua internacionalização, trazendo metadados de descrição do 

termo, assunto, metadados de caráter geográfico. E isso novamente traz o suporte 

completo de utilização de uma norma de descrição em vários idiomas. Tem-se a 

seguir, na ilustração 13, o relacionamento de um termo com sua respectiva 

internacionalização no banco de dados. 
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 Ilustração 13 -  Tabelas de relacionamento do termo com sua respectiva 

internacionalização 

 
 (Fonte: autor) 

 
 
 Assim, compreende-se grande parte da estrutura lógica do projeto AtoM, desde 

sua concepção a seu desenvolvimento; contendo uma estrutura de dados complexa, 

mas que suporta as exigências de descrever objetos e torna-los visíveis. E no capítulo 

seguinte é feita a descrição e debate da implementação da norma RDA no AtoM, 

juntamente com debate dos resultados atingidos. 
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10. DESENVOLVIMENTO DO PLUGIN DE SUPORTE A RDA 
 
 Permitir que a configuração e uso de uma nova norma de descrição, seja 

arquivística ou bibliográfica exige uma série de etapas como pré-requisitos. Desde o 

estudo teórico-prático da norma até a validação de uso em termos profissionais, onde 

é possível definir um grau de importância a comunidade de profissionais, estudantes, 

pesquisadores, etc.  

 Pode-se definir que todo esse processo, quando executado sobre o AtoM, 

compreende um projeto de software sobre uma ferramenta já existente, englobando 

as etapas de planejamento, definição de requisitos, validação, desenvolvimento e 

testes. E, especialmente na implementação de uma norma de descrição estas etapas 

estão diretamente atreladas aos metadados, que exigem as mesmas etapas citadas 

acima.  

 E todo o processo de definição de metadados, validação e análise; assim como 

o processo de desenvolvimento de uma norma de descrição, no caso a norma 

bibliográfica RDA, estão descritos nos próximos subcapítulos. 

 
10.1 Mapeamento e definição dos metadados  
  
 Antes da implementação ser desenvolvida, é preciso haver uma definição clara 

dos metadados a serem inseridos, tanto no banco de dados como no código fonte do 

AtoM. E essa definição torna-se trivial no processo de implementação visto que os 

elementos centrais de para uma descrição bibliográfica de um documento são os 

próprios metadados.  

 Uma característica importante da norma de descrição bibliográfica RDA é que 

sua elaboração e planejamento visa ser uma norma que possa descrever qualquer 

tipo de documento no futuro, além de bibliográficos, também arquivísticos e sob 

diversos tipos de suporte e funções. Logo, por consequência desta característica, são 

disponibilizados diversos mapeamentos de metadados da RDA, cada um trazendo um 

objetivo próprio juntamente com o seu esquema de metadados vindos da 

documentação original da RDA, adaptando-os conforme a necessidade. Pode-se listar 

abaixo alguns exemplos de mapeamento, definidos ao seu escopo: 

 

• Mapeamento adaptado para o formato MARC 21, para dados bibliográficos; 
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• Mapeamento adaptado para o formato MARC 21, para dados de autoridade; 

• Mapeamento descrito para o formato dos elementos do MODS – Metadata 

Object Description Schema.  
 

Para o presente trabalho foi escolhido o mapeamento descrito para o formato 

MARC 21, e a escolha deu-se em conformidade com a popularidade e uso do formato 

pelos profissionais atuantes com a descrição bibliográfica. E a partir da própria 

documentação do formato MARC 21, pode-se defini-lo como um conjunto de códigos 

e designações de conteúdo para codificar registros legíveis por máquina, ou seja, tal 

formato surge como uma linguagem padrão para intercâmbio de informações 

bibliográficas. Além disso, sua concepção deu-se na Inglaterra pela Library of 

Congress (biblioteca do congresso) e British Library (Biblioteca Britânica). 

A partir da documentação oficial da RDA, é definido o mapeamento de 

elementos da norma bibliográfica compatíveis com o formato MARC 21, trazendo uma 

coluna com o elemento do MARC 21, outra coluna com o metadados compatível 

presente da RDA e por fim, uma coluna com o capítulo referente na norma de 

descrição bibliográfica, conforme mostrado na ilustração 14. 

 

Ilustração 14. Tabela de mapeamento de elementos RDA no formato MARC 21 

Fonte: (https://access.rdatoolkit.org) 
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 Ao fim do mapeamento, foi  contabilizado o número de 342 elementos da RDA 

únicos compatíveis com o formato MARC 21. Para isto, a tabela presente no apêndice 

A lista todos os metadados do mapeamento escolhido.  

 Outro ponto importante neste trabalho é a escolha dos metadados dentro do 

mapeamento. Devido à complexidade de implementar todos os 342 metadados da 

RDA, e a necessidade de alterar uma grande quantidade de código fonte, para esse 

estudo   foi escolhido a implementação dos metadados centrais da RDA, que 

representam os elementos mínimos necessários para descrição de recursos 

bibliográficos. Além disso, os elementos centrais permitem tarefas de descrição 

bibliográficas, como identificar uma manifestação, identificar obras e criador ou 

criadores das mesmas.  

 A seguir, o  quadro 6  apresenta os elementos centrais da RDA, juntamente 

com sua definição dentro do escopo da norma de descrição bibliográfica. Ademais, 

para este quadro os elementos, juntamente com as suas descrições, foram traduzidos 

pelo autor.  

 

Quadro 6. Elementos centrais da RDA 

ÍNDICE ELEMENTO DESCRIÇÃO 

2.11.1.1 Data de direitos autorais 

Data associada a alguma 

reinvindicação de direitos 

autorais. 

4.1.2 
Identificador para 

manifestação 

Conjunto de 

características de uma 

manifestação utilizadas 

para diferenciar de outras. 

Ex.: ISSBN 

4.1.3 Tipo de suporte 

Formato do meio de 

armazenamento do 

registro bibliográfico. 

4.1.4 Extensão 

Número e tipo de 

unidades e/ou 

subunidades que 

compõem um recurso. 
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4.2.1 Título preferido da obra 

Título escolhido para 

identificar o objeto de 

descrição. 

4.2. Identificador da obra 

Sequência de caracteres 

associados com uma 

obra, ou seja, tal 

metadados é útil para 

diferenciar uma obra de 

outra obra. 

4.2.3 Forma da obra 
Classe ou gênero ao qual 

a obra pertence. 

4.2.4 
Outras características 

distintivas da obra. 

Metadado para diferenciar 

obras de mesmo título ou 

com outros elementos 

iguais. 

4.2.5 Meio de performance 
Instrumento ou meio que 

uma obra foi concebida. 

4.2.6 
Designação numérica de 

uma obra 

Número de série de uma 

obra. 

4.2.7 Chave 

Conjunto de relações 

tonais para obras 

musicais. 

4.2.8 Assinatura de um tratado 

Assinatura formal de um 

tratado por um governo, 

partido, etc. 

4.2.9 Tipo de conteúdo 

Categorização da forma 

de comunicação que o 

conteúdo é expresso 

4.2.10 
Outras características 

distintivas da expressão 

Tipo de conteúdo, língua 

de expressão ou data de 

expressão. 

4.3.1 
Nome preferido para a 

pessoa 

Nome escolhido para 

identificar a pessoa. 
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4.3.2 
Outra designação 

associada com a pessoa 

Termo diferente de um 

título associado com o 

nome da pessoa. 

4.3.3 
Identificador para a 

pessoa 

Sequência de 

características associadas 

a uma pessoa ou um 

substituto para a pessoa. 

4.3.4 
Nome preferido para a 

família 

Nome ou forma escolhido 

para identificar a família. 

4.3.5 Tipo de família Categorização da família. 

4.3.6 
Identificador para a 

família 

Sequência de 

características associadas 

da família. Servindo para 

identificar uma família de 

outras famílias. 

4.3.7 
Outra designação 

associada à entidade 

coletiva 

Palavra, frase ou 

abreviatura que indicam o 

status legal de uma 

entidade coletiva. 

4.3.8 
Identificador de entidade 

coletiva 

Sequencia de 

características associadas 

a uma entidade coletiva, 

que possibilitam 

diferenciá-la de outras 

entidades coletivas. 

4.3.9 
Período de atividade da 

pessoa 

Data ou intervalo de datas 

de uma pessoa ativa em 

seu campo de atuação. 

4.3.10 
Membro proeminente da 

família 

Indivíduo conhecido que é 

membro da família. 

Fonte: Autor. 
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 Assim, havendo uma definição clara dos metadados e seu significado para a 

descrição de um objeto bibliográfico, pode-se partir para a segunda parte da 

implementação da norma RDA no AtoM, que está descrito no subcapítulo seguinte. 

 

 

10.2 Alteração do código fonte do AtoM 

 
 Entre algumas características de um projeto de software livre, merece destaque 

a que permite que desenvolvedores e indivíduos interessados possam ter acesso a 

seu código fonte, com a finalidade de explorar o software, corrigir falhas ou 

desenvolver novas funcionalidades, que é o caso deste trabalho.  

 Juntamente com o código fonte do AtoM livre para download e acesso, tem-se 

um repositório de código, que é uma ferramenta online de acesso a inúmero outros 

produtos de código fonte aberto, comumente utilizado pela comunidade de 

desenvolvedores de software. Assim, para este trabalho foi realizado o acesso ao 

repositório de código do AtoM5 (ilustração 15), mantido pela empresa canadense 

Artefactual, e após o acesso foi realizada uma cópia do projeto original para o 

repositório de código do autor6. Salienta-se que para o presente trabalho, foi utilizada 

a versão 2.4 no software AtoM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Disponível em: <https://github.com/artefactual/atom> Acesso em 28 de janeiro de 2019. 
6 Disponível em: <https://github.com/ronaisavegnago/atom> Acesso em 28 de janeiro de 2019. 
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Ilustração 15. Tela do repositório de código do AtoM. 

 
 Fonte: (Autor) 

 

 É necessário ressaltar que o projeto AtoM, por ser um software livre, possui o 

código de licença GNU Affero General Public License, ou GNU Affero GPL. Tal código 

tem o objetivo de ser uma licença que atende as necessidades para distribuir código 

livre para softwares como serviços (SaaS). 

Após a etapa de clone de código do repositório oficial do software para o 

repositório do autor, foi realizado o download do código fonte para sua edição. E por 

se tratar de uma nova funcionalidade a nível de plug-in de norma de descrição no 

AtoM, é necessário explorar e editar vários arquivos de código, como arquivos de 

taxonomia, classes, arquivos de roteamento e permissões. A ilustração 16 permite 

visualizar a estrutura de diretórios e arquivos do projeto. 
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Ilustração 16. Estrutura de diretórios e arquivos do projeto AtoM 

 
 

 O primeiro arquivo a ser modificado é o arquivo que contém informações de 

metadados disponíveis, taxonomyTerms.yml que é um arquivo do tipo Markup 

Language, ou seja, do tipo de marcação de texto. Nesta etapa são adicionados os 

elementos centrais da RDA, a fim do AtoM suportar a nova norma. A ilustração 17 

demostra uma parte do arquivo com o metadado de título apropriado da obra. 
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Ilustração 17. Arquivo de termos de taxonomia do AtoM. 

 
Fonte: Autor 

 

 

 Após a inserção é necessário habilitar o plug-in para o software pode 

reconhece-lo e disponibilizar para os usuários, para isto o arquivo 

SettingsDefaultTemplateForm.class.php é um arquivo de classe do PHP responsável 

por gerenciar os plug-ins e verificar se os mesmos estão habilitados (Ilustração 18). 
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Ilustração 18. Código para habilitar o novo plug-in no AtoM. 

 

 
 

 

 Como padrão do AtoM, para cada norma de descrição ou plug-in, há uma pasta 

específica para que sua configuração e código próprio sejam colocados. Nesta pasta 

estão armazenados os arquivos referentes a internacionalização (i18n) da norma e 

seus elementos, arquivos de classe da norma, definição de formulários e templates 

para preenchimento dos dados. O código em si não difere muito entre um plug-in e 

outro, sendo necessário somente inserir configurações específicas para cada plug-in. 

A ilustração 19 mostra a estrutura de subdiretórios de uma norma de descrição. 

 

Ilustração 19. Subdiretórios de um plug-in no AtoM. 

 
 Fonte: (Autor) 
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 Também é necessário habilitar a identificação do novo plug-in via código, para 

que no momento que um usuário desejar descrever algum objeto, esteja disponível 

para fazê-lo. A llustração 20 demonstra um fragmento de código da classe 

QubitMetadataRoute, presente no arquivo QubitMetadataRoute.class.php, que serve 

como um arquivo para carregamento dos plug-ins pelo software.  

  

Ilustração 20. Fragmento de código que permite o AtoM identificar o novo plug-in. 

 
fonte: (Autor) 

 

As figuras  refletem uma parcela do código fonte modificado ou adicionado ao 

projeto. Foram alterados arquivos de internacionalização, presentes no diretório i18n, 

alguns arquivos de rotas do framework symfony, entre outros, que estão disponíveis 

no repositório do software.  
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Por fim, após a inserção dos elementos, configuração do AtoM para a nova 

norma e programação em código PHP nos arquivos do projeto, pode-se visualizar 

através do acesso ao software via navegador web, a disposição da norma, permitindo 

ser habilitada ou desabilitada, conforme a iustração 21. 

 

Ilustração 21 -  Norma RDA disponível para ser habilitada no AtoM. 

 
(Fonte: Autor) 
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CONCLUSÃO 
 

 Ao discutirmos sob novas formas de democratizar a informação, chegamos até 

leis, normas, métodos de transmissão e ferramentas que possibilitam um processo 

mais amplo e eficiente. Atualmente inúmeras instituições e profissionais de diversas 

áreas e principalmente arquivistas e bibliotecários encontram barreiras ou 

impedimentos para realizar tarefas de descrição de um documento, livro, etc., e tais 

barreiras resumem-se a não ter disponível em mãos um software ou meio que 

possibilite executar tais tarefas de forma plena, e necessitem de melhorias. Se 

levarmos em conta todo avanço tecnológico e a grande quantidade de informação 

documental digital criada diariamente, vemos o quanto é necessário desenvolvermos 

formas de partilhar isto, sob uma ótica de democracia, segurança, autenticidade e 

qualidade da informação. 

 Da mesma forma, atingir tais objetivos requer uma aproximação de áreas e 

campos de estudo, especialistas em leis, arquivistas, historiadores, bibliotecários, e 

por fim, profissionais da tecnologia da informação. Como dito, a quantidade de 

informação digital cresce sem parar a cada dia, além de questões técnicas de 

armazenamento e disponibilização da informação, temos o desafio de dispor formas 

e ferramentas de software capazes de gerenciar a informação e transmiti-las de um 

jeito simples e eficiente para os interessados. Porém, não é uma tarefa tão simples, 

onde existe uma convergência de áreas, e cada uma irá possuir suas particularidades 

e sua visão do problema/objetivo, e trabalhar para unir profissionais assim e criar uma 

de colaboração mais heterogênea traz inúmeros benefícios para a sociedade em 

geral. 

  Esta dissertação teve por objetivo geral criar uma nova forma de descrever 

objetos documentais pelos seus metadados, além de possibilitar essa descrição para 

profissionais de bibliotecas, que até então, não tinham suporte para isso neste 

software livre.  

 Estudar e caracterizar a descrição arquivística, chegando até um estudo 

referente à descrição bibliográfica foi de suma importância visto que para atingir os 

objetivos é necessário compreender o contexto de aplicação de uma norma de 

descrição. Da mesma forma, entender o grau de importância de uma boa descrição e 

o quão relevante a mesma é para sociedade no momento que traz consigo uma 

quantidade de informações valiosas para o entendimento do objeto documental, é de 
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grande ganho para o processo de implementação de uma nova funcionalidade além 

de compreender o contexto de aplicação e conseguir entregar valor no trabalho. 

 A proposta de implementar a norma de descrição bibliográfica RDA permite 

trazer para o software de descrição arquivística AtoM a possibilidade de profissionais 

de biblioteca descreverem objetos bibliográficos em um software predominantemente 

utilizado para descrição arquivística. Além disso, é de conhecimento geral a 

importância de objetos bibliográficos e bibliotecas para a difusão do conhecimento e 

desenvolvimento da sociedade. Logo, dispor de mais uma ferramenta para 

desenvolver tarefas relacionadas a isto, traz grandes vantagens para tal. 

 Outro ponto a destacar-se é o caráter de software livre que o AtoM possui, 

sendo assim, seu código fonte está disponível abertamente na internet e permite que 

pessoas do mundo todo realizem melhorias, identifiquem falhas e consequentemente 

tragam novas funcionalidades para a ferramenta, que é o caso deste trabalho. A 

exemplo deste trabalho também temos a questão de que o mesmo se torna um 

exemplo de integração entre profissionais da tecnologia da informação com a 

arquivistas e bibliotecários, visto as discussões presentes no texto e troca de ideias 

ao longo do seu desenvolvimento. 

 No apêndice B desta dissertação encontra-se o produto originado por este 

estudo, que é basicamente um manual de como utilizar o AtoM para descrever objetos 

bibliográficos, além de referências para a documentação oficial do software. Além 

disso, o código presente no repositório GitHub serve de complemente ao produto, 

fornecendo o código necessário para executar o AtoM com suporta a norma de 

descrição bibliográfica RDA. 

 Toda a pesquisa envolvida, troca de conhecimentos com profissionais da área 

e a implementação do plug-in de suporte a RDA no AtoM contribui para o 

desenvolvimento e especialização da ferramenta, assim como permite aproximar 

profissionais de bibliotecas ao uso do software. 

 O objetivo desta pesquisa foi alcançado, mas deve-se salientar que é aberto o 

precedente de continuar o desenvolvimento do plug-in, visto que a norma RDA dispõe 

de vários mapeamentos a luz de outras normas de descrição e esquema de 

metadados. Então, espera-se que os resultados obtidos possam estar dispostos a 

comunidade, sob constante avaliação, sugestão de melhorias e contínuo 

desenvolvimento, trazendo um refinamento constante ao software AtoM. 
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APÊNDICES 
 
 
 
 

Apêndice A – O produto AtoM com suporte à norma RDA 
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Apêndice B – Elementos da RDA sobre o mapeamento MARC 21 
 
 

Índice  Elementos RDA 
2.5 title 
2.5.1 title proper 
2.5.2 parallel title proper 
2.5.3 other title information 
2.5.4 parallel other title information 
2.5.5 variant title 
2.5.6 earlier title proper 
2.5.7 later title proper 
2.5.8 key title 
2.5.9 abbreviated title 
2.5.10 statement of responsibility 
2.5.11 statement of responsibility relating to title proper 
2.5.12 parallel statement of responsibility relating to title proper 
2.5.13 edition statement 
2.5.14 designation of edition 
2.5.15 parallel designation of edition 
2.5.16 statement of responsibility relating to edition 
2.5.17 parallel statement of responsibility relating to edition 
2.5.18 designation of named revision of edition 
2.5.19 parallel designation of named revision of edition 
2.5.20 statement of responsibility relating to named revision of edition 
2.5.21 parallel statement of responsibility relating to named revision of edition 
2.6 numbering of serials 
2.6.1 numeric and/or alphabetic designation of first issue or part of sequence 
2.6.2 chronological designation of first issue or part of sequence 
2.6.3 numeric and/or alphabetic designation of last issue or part of sequence 
2.6.4 chronological designation of last issue or part of sequence 

2.6.5 
alternative numeric and/or alphabetic designation of first issue or part of 
sequence 

2.6.6 alternative chronological designagion of first issue or part of sequence 

2.6.7 
alternative numeric and/or alphabetic designation of last issue or part of 
sequence 

2.6.8 alternative chronological designagion of last issue or part of sequence 
2.7 production statement 
2.7.1 place of production 
2.7.2 parallel place of production 
2.7.3 producer's name 
2.7.4 parallel producer's name 
2.7.5 date of production 
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2.8 publication statement 
2.8.1 place of publication 
2.8.2 parallel place of publication 
2.8.3 publisher's name 
2.8.4 parallel publisher's name 
2.8.5 date of publication 
2.9 distribution statement 
2.9.1 place of distribution 
2.9.2 parallel place of distribution 
2.9.3 distributor's name 
2.9.4 parallel distributor's name 
2.9.5 date of distribution 
2.10 manufacture statement 
2.10.1 place of manufacture 
2.10.2 parallel place of manufacture 
2.10.3 manufacture's name 
2.10.4 parallel manufacture's name 
2.10.5 date of manufacture 
2.11 copyright date 
2.12 series statement 
2.12.1 title proper of series 
2.12.2 parallel title proper of series 
2.12.3 other title information of series 
2.12.4 parallel other title information of series 
2.12.5 statement of responsibility relating to series 
2.12.6 parallel statement of responsibility relating to series 
2.12.7 ISSN of series 
2.12.8 numbering within series 
2.12.9 title proper of subseries 
2.12.10 parallel title proper of subseries 
2.12.11 other title infomation of subseries 
2.12.12 parallel other title information of subseries 
2.12.13 statement of responsibility relating to subseries 
2.12.14 parallel statement of responsibility relating to subseries 
2.12.15 ISSN of subseries 
2.12.16 numbering within subseries 
2.13 mode of issuance 
2.14 frequency 
2.15 identifier for manifestation 
2.15.1 publisher's number for notade music 
2.16 preferred citation 
2.17 note on manifestation 
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2.17.1 note on title 
2.17.2 note on statement of responsibility 
2.17.3 note on edition statement 
2.17.4 note on numbering of serials 
2.17.5 note on production statement 
2.17.6 note on manufacture statement 
2.17.7 note on copyright date 
2.17.8 note on series statement 
2.17.9 note on frequency 

2.17.10 
note on issue, part, or iteration user as the basis for identification of the 
resource 

2.17.11 noteon identifier for manifestation 
2.18 custodial history of item 
2.19 immediate source of acquisition of item 
2.20 identifier for the item 
2.21 note on item 
3.2 media type 
3.3 carrier type 
3.4 extent 
3.4.1 extent of cartographic resource 
3.4.2 extent of notaded music 
3.4.3 extent of still image 
3.4.4 extent of text 
3.4.5 extent of three-dimensional form 
3.5 dimensions 
3.5.1 dimensions of map 
3.5.2 dimensions of still 
3.6 base material 

3.6.1 
base material for microfilm, microfiche, photographic film and motion picture 
film 

3.7 applied material 
3.7.1 emulsion on microfilm and microfiche 
3.8 mount 
3.9 production method 
3.9.1 production method for manuscript 
3.9.2 production method for tactile resource 
3.10 generation 
3.10.1 generation of audio recording  
3.10.2 generation of digital resource 
3.10.3 generation of microfilm 
3.10.4 generation of motion picture film 
3.10.5 generation of videotape 
3.11 layout 
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3.12 bibliographic format 
3.13 font size 
3.14 polarity 
3.15 reduction ratio 
3.16 sound characteristic 
3.16.1 type of recording 
3.16.2 recording medium 
3.16.3 playing speed 
3.16.4 groove characteristic 
3.16.5 track configuration 
3.16.6 tape configuration 
3.16.7 configuration of playback channels 
3.16.8 special playback characteristic 
3.17 projection characteristic of motion pcture filme 
3.17.1 presentation format 
3.17.2 projection speed 
3.18 video characteristic 
3.18.1 video format 
3.18.2 broadcast standard 
3.19 digital file characteristic 
3.19.1 file type 
3.19.2 enconding format 
3.19.3 file size 
3.19.4 resolution 
3.19.5 regional encoding 
3.19.6 encoded bitrate 
3.19.7 digital representation of cartographic content 
3.20 equipment or system requirement 
3.21 note on carrier 
3.21.1 note on extent of manifestation 
3.21.2 note on dimensions of manifestation 
3.21.3 note on changes in carrier characteristics 
3.22 note on item-specific carrier characteristic 
3.22.1 note on extent of item 
3.22.2 note on dimensions of item 
4.2 terms of avaliability 
4.3 contact information 
4.4 restrictions on access 
4.5 restrictions on use 
4.6 uniform resource locator 
5.7 status of identification 
5.8 source consulted 
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5.9 cataloguer's note 
6.2 title of work 
6.2.1 preferred title for word 
6.2.2 variant title for work 
6.3 form of work 
6.4 date of work 
6.5 place of origin of work 
6.6 other distinguishing characteristic of work 
6.7 history of work 
6.8 identifier for work 
6.9 content type 
6.10 date of expression 
6.11 language of expression 
6.12 other distinguishing characteristic of expression 
6.13 identifier for expression 
6.15 medium of performance 
6.16 numeric designation of musical work 
6.17 key 
6.22 participant in treaty 
7.2 nature of content 
7.3 coverage of content 
7.4 coordinates of cartographic content 
7.4.1 longitude and latitude 
7.4.2 strings of coordinate pairs 
7.4.3 right ascension and declination 
7.5 equinox 
7.6 epoch 
7.7 intended audience 
7.8 system of organization 
7.9 dissertation or thesis information 
7.91 academic degree 
7.92 granting institution or faculty 
7.93 year degree granted 
7.10 summarization of content 
7.11 capture information 
7.11.1 place of capture 
7.11.2 date of capture 
7.11.3 note on capture 
7.12 language of content 
7.13 form of notation 
7.13.1 script 
7.13.2 form of musical notation 
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7.13.3 form of tactile notation 
7.13.4 form of notated movement 
7.14 accessibility content 
7.15 illustrative content 
7.16 supplementary content 
7.17 colour content 
7.17.1 colour of still image 
7.17.2 colour content 
7.17.3 colour of still image 
7.17.4 colour of moving image 
7.17.5 colour of  three-dimensional form 
7.17.6 colour content of resource designed for persons with visual impairments 
7.18 sound content 
7.19 aspect ratio 
7.20 format of notated music 
7.21 medium of performance of musical content 
7.22 duration 
7.23 performer, narrator, and/or presenter 
7.24 artistic and/or techinical credit 
7.25 scale 
7.25.1 scale of still image or three-dimensional form 
7.25.2 horizontal scale of cartographic content 
7.25.3 vertical scale of cartographic content 
7.25.4 additional scale information 
7.25.5 scale designation 
7.26 Projection of cartographic content 
7.27 other details of cartographic content 
7.28 award 
7.29 note on expression 
7.29.1 note on changes in content characteristics 
8.8 scope of usage 
8.9 date of usage 
8.10 status of identification 
8.11 undifferentiated name indicator 
8.12 source consulted 
8.13 cataloguer's note 
9.2 name of person 
9.2.1 preferred name for person 
9.2.2 variant name for person 
9.3 date associed with person 
9.3.1 date of birth 
9.3.2 date of death 
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9.3.3 period of activity of person 
9.4 title of person 
9.5 fuller form of name 
9.6 other designation associeted with person 
9.7 gender 
9.8 place of birth 
9.9 place of death 
9.10 country associated with person 
9.11 place of residence, etc. 
9.12 address of person 
9.13 affiliation 
9.14 language of person 
9.15 field of activity of person 
9.16 profession or accupation 
9.17 biographical information 
9.18 indentifier for person 
10.2 name of family 
10.2.1 preferred name for family 
10.2.2 variant name for family 
10.3 type of family 
10.4 date associated with family 
10.5 place associated with family 
10.6 prominent member of family 
10.7 hereditary title 
10.8 language of family 
10.9 family history 
10.10 identifier for family 
11.2 name of corporate body 
11.2.1 preferred name for corporate body 
11.2.2 variant name for corporate body 
11.3 place associated with corporate body 
11.3.1 location of conference, etc 
11.3.2 location of headquarters 
11.4 date associated with corporate body 
11.4.1 date of conference, etc 
11.4.2 date of establishment 
11.4.3 date of termination 
11.4.4 period of activity of corporate body 
11.5 associated institution 
11.6 number of conference, etc 
11.7 other designationassociated with corporate body 
11.8 language of corporate body 
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11.9 address of corporate body 
11.10 field of activity of corporate body 
11.11 corporate history 
11.11.1 identifier for corporate body 
12 recording attributes of concepts, objects, events and places 
13 identifying concepts 
14 identifying objects 
15 identifying events 
16 identifying places 
16.2 name of place 
16.2.1 preferred name for place 
16.2.2 variant name for place 
16.3 identifier for place 
17 general guidelines on recording primary relationships 
17.5 expression of work 
17.6 work expressed 
17.7 manifestation of work 
17.8 work manifested 
17.8.1 manifestation of expression 
17.8.2 expression manifested 
17.8.3 exemplar of manifestation 
18.5 relationship designator 
19.2 creator 
19.3 other agent associated with work 
20.2 contributor 
21.2 producer of unpublished manifestation 
21.3 publisher 
21.4 distributor 
21.5 manufacturer 
21.6 other person, family, or corporate body associated with manifestation 
22.2 owner 
22.3 custodian 
22.4 other agent associated with item 
23.4 subject relationship-authorizaed access point 
23.5 relationship designator 
24.5 relationship designator 
24.6 numbering of part 
24.7 source consulted 
24.8 cataloguer's note 
25.1 related work 
25.2 explanation of relationship 
26.1 related expression 
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26.2 explanation of relationship 
27.1 related manifestation 
28.1 related item 
29.5 relationship designator 
29.6 source consulted 
29.7 cataloguer's note 
30.1 related person 
30.2 explanation of relationship 
31.1 related family 
31.2 explanation of relationship 
31.1 related corporate body 
32.2 explanation of relationship 

 


