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RESUMO 

Na era da informac;ao, a Internet esta se tornando a principal plataforma para 
publicac;ao de recursos, troca de informac;oes e interac;ao entre as pessoas. Neste 
cenario surgem problemas com rela~o a organiza~o. acesso e recupera~o da 
informa~o. 0 desenvolvimento e a utiliza~o de metadados vern contribuindo para o 
gerenciamento e disponibiliza~o de tais recursos. Com base em pesquisa 
bibliografica, o presente trabalho oferece uma abordagem sabre a origem dos 
metadados, seu desenvolvimento conceitual e algumas classifica¢es funcionais. 
Apresenta, tambem, as categorias com rela~o a aplica~o dos metadados e a 
func;ao que prestam nas etapas pelas quais passa urn documento eletronico. Sao 
abordados os processos de gera~o de metadados e algumas ferramentas de 
aplicac;ao dos mesmos. A utiliza~o de metadados exige padr6es intemacionais e 
linguagens de marca~o para uma representa~o mais precisa dos recursos digitais. 
Entre os padroes existentes, foram descritos sucintamente o formato Dublin Core 
(DC), que se caracteriza pela simplicidade na descri~o dos recursos, o 
entendimento semantico universal dos elementos e a sua extensibilidade; e o 
formato Categories for the Description of Works of Art (CDWA), desenvolvido 
especialmente para descri~o e acesso a informac;oes sabre obras de arte, 
arquitetura e imagens relacionadas. Por meio de urn estudo de caso, realizado no 
Museu Alfredo Andersen em Curitiba, foi exemplificada uma possivel aplica~o de 
metadados, para recupera~o das obras de arte em meio digital. 0 estudo teve 
como base as categorias utilizadas pelo Museu, o padrao Dublin Core, o padrao 
CDWA, alem do recurso DSpace para disponibiliza~o na Internet. Para tanto, foram 
selecionadas cinco obras do artista plastico Alfredo Andersen (1860-1935), seguindo 
as linhas tematicas de paisagem, retrato e cenas de genera. 

Palavras-chave: Metadados - estado da arte; Dublin Core; CDWA; DSpace; Museu 
Alfredo Andersen. 
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1 INTRODUCAO AO TEMA 

Na era da informa9fio, caracterizada pelo avanc;o das tecnologias, a 

Internet, uma rede de computadores interligados, transformou-se num grande 

reposit6rio do conhecimento humano, possibilitando o acesso global as informac;oes 

e todo tipo de transfen3ncia de dados. 

Desde o advento da World Wide Web, em 1993, a Internet tern evoluido 

para urn ambiente caracterizado, principalmente, por mudanc;as e crescimento 

acelerados, possuindo a capacidade de integrar recursos de informa9fio em forma 

de paginas hipermidia, combinando textos, imagens e som, para armazenamento e 

acesso a documentos disponiveis na rede. A Web e atualmente uma das principais 

plataformas para troca de informac;6es e intera9fio entre as pessoas. 

Neste novo cenario, vern se intensificando o fenomeno da explosao de 

documentos eletronicos e consequentemente o volume de informac;oes disponiveis. 

Da mesma forma, crescem tambem problemas com relac;ao a organiza9fio, acesso e 

recupera9fio desta informac;ao. 

A partir dessa realidade, tornou-se de extrema relevancia o estudo e o 

desenvolvimento de padr6es de metadados que visem a organizac;ao e a descric;ao 

exata dos recursos de informa9fio, com a finalidade de gerenciar, preservar e facilitar 

a recuperac;ao de documentos digitais. 

Varias iniciativas estao sendo conduzidas com o prop6sito de discutir e 

proper padr6es de metadados para descrever recursos de informa9fio em ambientes 

eletronicos. Estes recursos informacionais descritos por metadados consistem de 

objetos bibliograficos, representados pelo padrao de metadados MARC; objetos 

geoespaciais, representados pelo padrao de metadados CSDGM; recursos visuais, 

representados pelo padrao de metadados CDWA e VRA; materiais educacionais, 

representados pelo padrao de metadados LOM, e recursos arquivisticos, 

representados pelo padrao de metadados EAD; entre outros. Dentre os padr6es de 
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metadados existentes, o Dublin Core, desenvolvido em 1995, e um dos formatos 

mais divulgados e aceitos para descrever recursos informacionais. Segundo 

MENDEZ RODRiGUEZ (2002, p. 147), o Dublin Core e um dos padroes mais 

difundidos para a representa9ao e recupera9ao da informa9ao na Web eo que tem 

exercido mais influencia no que diz respeito ao desenvolvimento geral do conceito e 

teoria dos metadados e o que melhor se adapta a evolu9ao da World Wide Web. 

A fun9ao basica dos metadados e localizar, recuperar e gerenciar os dados 

de um recurso informacional. Eles sao fundamentais para o aumento das chances 

de sobrevivencia da informa9ao digital, assim como o sao para o provimento da 

interoperabilidade necessaria a explosao do uso comercial da Internet. 



3 

2 JUSTIFICATIVA 

A importancia do uso de metadados no processamento e recuperac;ao da 

informac;ao digital e urn dos temas relevantes que vern sendo discutido entre os 

profissionais da informac;ao, devido ao aumento dos documentos multimidia 

disponiveis em meio eletronico. 

Os trabalhos pesquisados na literatura em lingua portuguesa, que tratam 

deste tema, adotam perspectivas mais estritas, direcionados para propostas de 

aplicac;oes de metadados em uma determinada comunidade. 0 presente trabalho 

apresenta urn enfoque mais abrangente, abordando as categorias de metadados, 

suas func;6es e aplicac;Qes, no contexto internacional da discussao dessa area. 

A participa<;ao da autora no Projeto de Acervo Digital Paranaense tambem 

motivou a realiza<;ao do trabalho. Observou-se que a maioria das instituic;oes 

visitadas possui esquemas ad hoc de recupera<;ao e gerenciamento de informac;ao, 

pertinentes ao seu acervo, tanto em meios digitais como em suporte fisico. 
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3 OBJETIVOS 

Esta pesquisa tern como objetivo geral descrever o "estado da arte" sobre 

metadados como recurso de processamento de informac;ao digital. 

Para atingir este objetivo, foram definidos os seguintes objetivos 

especificos: 

a) pesquisar as fontes bibliograficas pertinentes com a finalidade de 

apresentar urn referencial te6rico abrangente sobre o assunto; 

b) apresentar uma exposiyao sucinta dos padr6es Dublin Coree CDWA; 

c) mostrar a implementayao de metadados para a descriyao de documentos 

de acervos especificos a partir de urn estudo de caso'. 

1 V. Cap. 9, p. 59 
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4 METODOLOGIA 

Os objetivos propostos foram alcanc;ados por meio de revisao de literatura 

que trata da representac;ao da informac;ao em meio digital. 

A pesquisa baseada em levantamento bibliografico seletivo partiu da 

localizac;ao das fontes de titulos disponiveis na lingua portuguesa passando a incluir, 

tambem, trabalhos em espanhol e ingles, disponiveis principalmente na Internet. 

As fontes selecionadas foram de instituic;oes de ensino superior, 6rgaos 

governamentais e fundac;Oes nacionais e estrangeiras. Algumas fontes tambem 

foram retiradas de referencias de trabalhos academicos, dissertac;oes e teses que 

por si s6 ja passaram por criterios de selec;ao. 

No universo levantado da bibliografia pertinente foram feitos recortes 

tematicos que pareciam mais importantes neste contexto. 

Alem disso, a autora tern monitorado a literatura pertinente disponivel na 

Internet, privilegiando os seguintes sites: 

http://www. ibict.br/ 
lnstituto Brasileiro de lnformac;ao em Ciencia e Tecnologia 

b_ttp://www.capes.gov.br/ 
Coordenac;ao de Aperfeic;oamento de Pessoal de Nivel Superior (Capes) 

http://www.encontros-bibli. ufsc. br/regular. html 
Encontros Bibli - Revista Eletronica de Biblioteconomia e Ciencia da 
lnformac;ao. 

http://www. iskouk.org/ 
International Society for Knowledge Organization 

http: I /www. u kol n. ac uk/ 
UK Office for Library Networking 

http://www.loc gov/index.html 
The Library of Congress 

http :1 /www. if Ia. org/11/metadata. htm 
International Federation of Library Associoations and Institutions 
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5 ABORDAGEM CONTEXTUAL 

Os avanc;os da tecnologia da informac;ao trouxeram muitos beneficios e 

facilidades no acesso ao conhecimento. Porem, o volume crescente de informac;oes 

decorrente desses avanc;os, acarretou problemas no que se refere a organizac;ao, 

acesso e recuperac;ao da informac;ao, comprometendo assim, o resultado de 

pesquisas realizadas na rede. 

Apesar da existencia de uma diversidade de mecanismos de busca, a 

recuperac;ao da informac;ao ainda nao se apresenta inteiramente satisfat6ria. 

Estudos realizados com o objetivo de otimizar a recuperac;ao da 

informac;ao resultaram no desenvolvimento de metodos e padr6es para a 

organizac;ao de recursos de informac;ao on-line, designados como esquemas de 

metadados ou formatos de metadados. 

Segundo ROSETTO (2003, p.8), "estudos e experiencias disponiveis na 

literatura demonstram a importancia do uso de metadados para a estruturac;ao de 

sistemas de informac;ao ( ... ) e nesses ultimos anos tern sido foco de analise tanto 

pela comunidade de biblioteconomia e documentac;ao como tambem por outras 

areas responsaveis pela organizac;ao e gerenciamento de recursos de informac;ao 

em geral". 

Neste contexto, as linguagens de marcac;ao possuem tambem urn papel 

importante para a Ciencia da lnformac;ao no que diz respeito desde as estruturas de 

representac;ao de informac;ao par meio da linguagem XML ate a representac;ao de 

vocabularies por meio da linguagem RDF. 
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6 LINGUAGENS DE MARCACAO 

A linguagem de marcac;ao, em ingles 'markup language', constitui-se de 

regras que definem a estrutura e o estilo de urn documento digital, isto e, qualquer 

informac;ao adicional acrescentada ao texto de urn documento. Este termo ja vinha 

sendo utilizado anteriormente na editorac;ao grafica, para descrever as anotac;oes ou 

marcas que eram colocadas nos textos, com a finalidade de orientar tip6grafos ou 

compositores de como estes deveriam ser impresses ou compostos. 

Existem diferentes linguagens de marcac;ao. As linguagens utilizadas, por 

exemplo, em pacotes de processadores de textos (MS Word ou Corel's WordPerfect) 

sao patenteadas. As linguagens que utilizam padroes abertos e publicos (SGML, 

HTML, XML) foram criadas para possibilitar maiores avanc;os no tratamento da 

informac;ao. 

Segundo FURGERI (2006, p, 226-227), 

as linguagens de marcayao permitem criar documentos com uma estrutura de 
representayao que seja compreendida por diversos sistemas de software, 
independentemente da maquina onde estao sendo executados. Na pratica isso quer dizer 
que urn mesmo documento pede ser manipulado em urn computador pessoal ou em urn 
mainframe (computador de grande porte), sem que haja depend~ncia de urn determinado 
sistema operacional ou sistema proprietario. Os documentos se tomam independentes do 
sistema ou software onde sao visualizados, contribuindo fortemente para a disseminagao 
da informayao em ambientes heterogeneos. 

Alem desta independencia de plataforma computacional, as linguagens de 

marcac;ao permitem uma divisao de urn documento em tres componentes: conteudo, 

estrutura e estilo (ou formatac;ao). "0 conteudo e a informac;ao propriamente dita, a 

estrutura define como se da a organiza<;ao da informa<;ao, ou das ideias no 

documento, e o estilo define o visual de apresentac;ao das informac;oes ao usuario." 

(BAX, 2001, p. 34) 

A marca<;ao e uma forma de indicar ao processador como ele devera 

processar uma determinada informac;ao. Ela pode ser de dois tipos: marcac;ao 

procedimental e marca<;ao descritiva. 
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Conforme CAMPOS (2007, p. 21), 

na marca~o procedimental, sao inseridos c6digos no documento que indicam como o 
texto deve ser formatado por urn editor ou processador de textos. Normalmente, os 
padroes sao proprietaries. Na marca~o descritiva, sao utilizadas marcas ou tags que 
indicam a fun~o ou prop6sito da informa~o no documento. Gada unidade de informa9ao, 
delimitada pelas marcas, transforma-se em urn objeto. Ha grande estrutura~o da 
informa~o e as marcas sao claramente separadas do conteudo, ao contrario da 
marca~o procedimental. 

No presente trabalho serao abordadas sucintamente as linguagens de 

marcagao descritivas. 

6.1 SGML 

A Linguagem Padrao de Marcac;ao Generica (Standard Generalized 

Markup Language (SGML)) e uma metalinguagem desenvolvida inicialmente na 

decada de 1960 como GML, por Charles Goldfarg, Edward Mosher e Raymond 

Lorie. Em 1986, foi reconhecida pelo padrao internacional ISO 8879:1986 para a 

representac;ao conceitual de documentos. 

Conforme BARRETO (1999, p. 25), a SGML fornece urn esquema de 

marcagao simples, independente de plataforma, sendo extremamente flexivel para a 

descrigao da estrutura 16gica de urn documento. Ja a formatagao (ou layout) do 

documento tern que ser anexada por uma aplicagao especifica, pois a linguagem 

nao possui mecanismo para definigao de estilo. 

BAX (2001, p. 34) observa que uma linguagem SGML nao e urn conjunto 

predeterminado de marcas, e sim uma linguagem para definir quaisquer conjuntos 

de marcas, isto e, uma linguagem autodescritiva. 

Entende-se por metalinguagem ou linguagem autodescritiva uma 

linguagem para definir linguagens de marcagao. 

Gada documento SGML carrega consigo sua propria especificagao formal, 

o Data Type Document (OTD). Gada DTD e uma especie de gramatica que dita as 

regras para a verificagao da corregao do documento. 0 DTD define os tipos dos 
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elementos (capftulos, titulo de capitulo, cabec;alho de seyao, paragrafo etc.) que 

constituem a estrutura do documento, assim como o relacionamento que existe entre 

estes elementos. (SAX, 2001, p. 34-35) 

Urn elemento e diferente de urn tag. Com respeito a elementos, 

consideram-se os tags de abertura e finalizac;ao juntamente com o conteudo de 

informayao entre os tags. 

0 SGML e uma linguagem para definir outras linguagens. 

A seguir, urn exemplo de urn documento SGML: 

FIGURA 1 - EXEMPLO DE DOCUMENTO SGML 

<!DOCTYPE MEMO SYSTEM "memo.dtd"> 
<MEMO> 
<PARA>Camarada Napoleao</PARA> 
<DE>Bola de neve</DE> 
<CORPO> 
<P>Na obra intitulada "A Quinta dos Animais", George 
Orwell escrevia: 
<C> ... os porcos tinharn rnuito trabalho, diariarnente, 
corn urnas coisas charnadas ficheiros, relat6rios, rninutas 
e memos. Estes eram grandes folhas de papel que tinham 
de ser cuidadosarnente cobertas corn escritos, assirn que 
estivessem cobertas erarn queirnadas na fornalha ... 
</C> Sera que o SGML teria ajudado os porcos? Qual 
a tua opiniao?</P></CORPO> 
</MEMO> 

FONTE: RAMALHO (2000, p.80) 

No exemplo acima, urn documento 'memoranda', possui urn elemento 

MEMO iniciado pelo tag <MEMO> e finalizado pelo tag </MEMO>. Dentro do 

elemento MEMO existem os elementos PARA que e o destinatario, DE que e o 

emissor e CORPO que contem o conteudo do documento. Todos os elementos sao 

iniciados e finalizados pelos seus tags correspondentes. 
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6.2 HTML 

A Linguagem de Marcac;ao de Hipertexto (HyperText Markup Language 

(HTML)) e uma linguagem derivada da linguagem SGML. Foi criada por Tim Berners 

Lee, o idealizador da vwm, especificamente para a composic;ao e apresentac;ao de 

documentos na Web. 

Conforme LAMARCA LAPUENTE (2007), com esta linguagem foi resolvido 

o problema da complexidade do SGML. Utiliza-se de urn reduzido conjunto de 

etiquetas estruturais e semfmticas apropriadas para a realizac;ao de documentos 

relativamente simples. Alem disso, constitui, tambem, uma linguagem de marcac;ao 

de hipertexto. Os documentos em HTML sao arquivos de texto plano, tambem 

conhecido como ASCII2
• Estes podem ser criados mediante qualquer editor de texto. 

Existem programas especificos que formatam a tela e geram o arquivo HTML 

correspondente. Os editores mais conhecidos sao: Microsoft FrontPage, Netscape 

Composer, Macromedia Dreamweaver e Adobe PageMi/1, concebidos 

especificamente para editar paginas Web em HTML. 

Diferentemente da SGML, a linguagem HTML oferece urn conjunto de 

r6tulos de marcac;ao padrao, nao permitindo aos usuarios a criac;ao de seus pr6prios 

r6tulos. Tambem nao possibilita a quebra de paginas longas em sec;oes 16gicas (a 

nao ser como uso de frames, o qual nao e aceito por alguns navegadores). A HTML 

mantem a informac;ao de apresentac;ao (layout) como parte da marcac;ao da pagina. 

Esta, em alguns casos, faz com que o documento nao tenha a aparencia correta em 

determinadas plataformas. Tambem nao faz uso de padroes para a especificac;ao 

dos tipos das hiperligac;oes, de forma que o navegador pudesse propiciar uma 

melhor navegac;ao. (BARRETO, 1999, p. 27) 

Todo documento HTML apresenta elementos entre parenteses angulares 

2 "American Standard Code for Information Interchange (ASCII) e uma padroniza9~0 da 
industria de computadores, onde cada caractere e manipulado na mem6ria discos etc, sob forma de 
c6digo binario. 0 c6digo ASCII e formado por todas as combina9oes possiveis de 8 bits, sendo que 
existem varias extensoes que abrangem 8 ou mais bits". <http//ptwlklpedla orgiwlki/ASCII> 
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(< e >); esses elementos sao as etiquetas (tags) de HTML, que sao os comandos de 

formatac;ao da linguagem. A maioria das etiquetas tern sua correspondente de 

fechamento: <etiqueta> ... </etiqueta>. 0 documento HTML produzido, normal mente 

tera extensao .html ou .htm e apresenta os seguintes componentes (CASTRO, 

2003): 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Titulo do Documento</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
texto, 
imagem, 
links, 

</BODY> 
</HTML> 

0 elemento <HEAD> contem informac;oos sabre o documento. 0 elemento 

<TITLE>, par exemplo, define urn titulo, que e mostrado no alto da jane Ia do 

browser. Tudo que estiver contido em <BODY> sera mostrado na janela principal do 

browser, sendo apresentado ao leitor. <BODY> pode canter cabec;alhos, paragrafos, 

listas, tabelas, links para outros documentos, imagens, formularies, animac;oes, 

videos, sons e scripts embutidos. 

No entanto, a linguagem HTML e limitada para representar o significado 

das informac;Qes contidas nos documentos. Ela foi desenvolvida para definir como a 

informac;ao deve ser apresentada e nao o que ela significa. 0 conjunto fixo de tags e 

atributos nao permitem que representac;Qes mais aprimoradas sejam criadas, 

impossibilitando assim, que os diversos tipos de comunidades troquem documentos 

e informac;6es de uma maneira mais efetiva, fator que culminou com a elaborac;ao da 

linguagem XML. (FURGERI, 2006, p. 229). 

6.3 XML 

A Linguagem de Marcac;ao Extensive! (Extensible Markup Language 

(XML)) foi concebida pelo W3C como uma simplificac;ao da SGML. 
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A linguagem XML e uma linguagem de marca<;ao que utiliza urn DTD ou 

urn XML Schema para descrever dados. As tags nao sao predefinidas. Elas devem 

ser definidas de acordo com as necessidades do usuario. 0f'J3 SCHOOLS) 

A diferen<;a entre a linguagem HTML e a linguagem XML e que a primeira 

foi desenvolvida para definir a formata<;ao, i.e., de que forma urn documento e 

mostrado ao usuario. Por sua vez, a XML foi desenvolvida para descrever o 

conteudo do documento. 

De acordo com FURGERI (2006, p. 230), apesar de a XML permitir que se 

criem marca<;oes na medida das necessidades, essas marca<;oes nao sao 

"totalmente livres". Para que urn documento XML seja criado e possa ser 

compreendido em diferentes contextos, e necessaria que esteja de acordo com 

certas regras, definidas em outro documento chamado XML Schema. Por meio dele 

se definem os padr6es que o autor deve seguir para que o documento seja 

considerado valido. 

ISHIMATSU (2006, slide 17), cita as caracteristicas da XML: 

a) mais enxuta que SGML e mais flexivel que HTML; 

b) extensive!, porem nao e exageradamente complexa; 

c) permite maior descri<;ao de conteudo; 

d) uso de esquemas (XMLSchemas ou DTDs), que descrevem a estrutura 

do documento; 

e) extra<;ao e busca de informa<;oes; 

f) exibi<;ao especifica por usuario. 

Urn documento XML e constituido por uma hierarquia de elementos a partir 

de uma raiz, sendo que cada elemento possui uma marca inicial, por exemplo: 

<titulo> ou <title>, uma rna rca final, por exemplo: </titulo> ou </title> e a informa<;ao 

propriamente dita entre as duas marcas. 
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FIGURA 2- EXEMPLO DE DOCUMENTO XML 

Elemento 
Raiz 

--- Declaracao XML 

< 1vro> 
<titulo>Service Oriented Archite cture< /~itulo> 

<autor>Thomas Erlf /autor>l 

. <ano >2 004f /ano > ~ I 
</ l 1vr o > 
<livro> 

<titulo>PHP para Iniciantes</titulo> '-
<a utor>Marcos S . Santo s< / autor> Elementos 

<a no>2000< /ano> 
</liv ro> 

</esta nte> Conteudo 

FONTE: ISHIMATSU (2006, slide 27) 

Conforme BAX (2001, p. 36), "ao inves de descrever como os dados 

devem ser mostrados, as marcas indicam o que cada dado significa. Qualquer 

agente (humano ou de software) que receba urn documento XML pode decodifica-lo 

e usar os dados como lhe convier." 

Segundo Almeida (2002), citado por FURGERI (2006, p. 233), 

a definiyao de tags pr6prias confere a linguagem XML habilidades sem~nticas que 
possibilitam melhorias significativas em processes de recuperayao e disseminayao da 
informayao. Esses s~o os aspectos mais importantes da XML que interessam diretamente 
a Ci€mcia da lnformayao; eles possibilitam a criayao de metadados, isto e, estruturas de 
representayao da informayao. Por meio da elaborayao de estruturas padronizadas, torna-
se perfeitamente possivel que diversas comunidades consigam fazer inter~mbio e 
comparayao de dados, alem de otimizar a recuperayao de informayaes. 

Apesar de todas as vantagens da XML, esta linguagem apresenta 

limita96es no que diz respeito a analise de dois documentos diferentes que utilizam a 

mesma tag, pois tags com nomes iguais podem possuir significados e conteudos 

diferentes. Outra limitavao e quanto ao tamanho da estrutura do documento, que 

pode representar urn problema quando o numero de registros for muito grande. Uma 

outra linguagem chamada Resource Description Framework (RDF) foi proposta com 

o objetivo de reduzir as limita96es da XML. 



14 

6.4 RDF 

A Resource Description Framework (RDF) e o resultado de varias 

propostas de comunidades de metadados para desenvolver uma arquitetura robusta 

e flexivel para suportar metadados na Web. Foi desenvolvida a partir da linguagem 

XML. 

Suas intenc;oes de aplicayao incluem: 

a) fornecimento de melhor capacidade de mecanismo de busca na 

descoberta de recursos; 

b) catalogac;ao para descric;ao de conteudo e relacionamento de conteudos 

disponiveis em urn Web site em particular; 

c) permissao para que agentes de software inteligentes compartilhem e 

troquem conhecimento. 

0 objetivo principal da RDF e prover intercambio de informac;oes entre 

aplicac;oes sem a perda do significado, o que significa tornar a semantica de 

recursos Web acessivel a maquinas. Para isso, define urn vocabulario padrao para 

descrever esses recursos e permitir a troca de metadados entre aplicac;oes de modo 

inteligente. (FURGERI, 2006, p.236) 

A RDF foi projetada para permitir criar declarac;oes sobre objetos por meio 

de propriedades que representam urn relacionamento entre recursos. Urn recurso 

pode ser qualquer coisa desde que possua uma URI. 

Uma declarayao e realizada por meio de triplas do tipo Recurso + 

Propriedade + Valor. Estas partes podem ser compreendidas como o sujeito, o 

predicado e o objeto de uma sentenc;a, respectivamente. Dessa forma, a informayao 

e representada simplesmente por uma coleyao de frases, todas com formatos 

identicos, isto e sujeito, predicado e objeto. (BREITMAN, 2005, p. 22) 
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Exemplo em forma de uma tabela: 

QUADRO 1 - EXEMPLO DE DECLARA<;:AO EM FORMA DE TABELA 
Sujeito (recurso) Predicado (propriedade) Objeto (valor) 

http://www. in f. puc- http:purl.org/dc/elements/1.1/creator "Karin Breitman" 
rio. br/-karin/index. html 

http://www.inf.puc- http:purl.org/dc/elements/1.1/title "Home Page da Profa. Karin" 
rio.br/-karin/index.html 

http://www. in f. puc- http:purl.org/dc/elements/1.1/date "4 de outubro, 2004" 
rio.br/-karin/index.html 

FONTE: BREITMAN (2005, p.22) 

sujeito- e a parte que identifica o objeto da declarac;ao (ex.: uma pagina 

Web), ou seja o recurso. 

predicado - e a parte que identifica uma propriedade ou uma caracteristica 

de um recurso (ex.: o criador de uma pagina Web, o titulo, a data). 

objeto - e a parte que identifica o valor de uma propriedade, isto e, o seu 

conteudo. 

Na forma gratica: 

FIGURA 3- EXEMPLO DE DECLARA<;:AO EM FORMA DE GRAFICO 

http:purl.org/dc/elements/1.1/creator 

Karin Breitman 

http: purl. org/dc/elements/1.1 /title 

http://www.inf.puc-
rio. br/-karin/index. html 

Home Page da Profa. Karin 

http:purl.org/dc/elements/1.1/date 

4 de outubro, 2004 

FONTE: BREITMAN (2005, p.22) 
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Para tornar estas afirma<;6es compreensiveis e processaveis por maquinas 

e necessaria: 

- identificadores para cada um dos elementos de cada afirma<;ao, de modo 

a impedir qualquer possibilidade de confusao com outros similares; 

- uma linguagem compreensivel por maquinas (formal) para representar 

afirma<;6es e intercambia-las entre maquinas. LIMA e SCHWABE (2004, slide 73) 

A RDF prove uma estrutura mais flexivel que a XML Esta linguagem 

permite criar rela<;6es entre os documentos e estabelece significado aos termos, 

facilitando desta forma, o processamento automatizado por maquinas. Oeste modo, 

aproxima-se da forma como os seres humanos relacionam as informa<;Qes, isto e, 
por associa<;6es. 
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RECURSOS DE PROCESSAMENTO 

Neste capitulo serao abordadas questoes te6ricas sobre a definigao, 

origem, fungoes e tipos de metadados. 

Ressalta-se a importancia dos metadados na busca, recuperagao e 

gerenciamento dos documentos digitais no ambiente eletronico. 

7.1 ETIMOLOGIA DO TERMO METADADOS 

0 termo metadados etimologicamente quer dizer "dados sobre dados". No 

presente contexte, trata-se de dados que descrevem a essemcia, os atributos e o 

contexte de urn recurso informacional, visando o seu acesso e uso. 

A palavra metadados e composta pelo prefixo grego meta [IJETO], o qual de 

acordo com o contexte pode significar com, entre, junto a, ou depois de, e o termo 

dado, do latim [datu] que aqui representa "urn elemento de informagao, ou 

representa<;ao de fatos ou instru¢es, em forma apropriada para armazenamento, 

processamento ou transmissao por meios automaticos" (FERREIRA, 1999). 

7.2 HIST6RJCO DA UTILIZA<;AO DE METADADOS 

0 termo metadados antecede a Web e, aparentemente, foi cunhado por 

Jack Myers nos anos 60 do Seculo XX para descrever eficazmente conjuntos de 

dados. Em 1969 Myers utilizou pela primeira vez este termo em urn folheto relative a 

seu produto, aplicando-o a designa<;ao de sua empresa The Metadata® Company. 

0 Professor Bo Sundgren da Stockholm School of Economics utilizou o 

termo 'meta-data' e 'meta-information' em 1973, na sua tese de doutorado, An 

lnfological Approach to Data Bases, em que ele distinguiu: (a) objetos do mundo real 

(b) informagao sobre estes objetos e (c) informa<;ao que descreve a natureza 



18 

daquela informayao- 'meta-data'. (TAYLOR, 2007, p. 2) 

A partir dos anos 80, o termo 'metadados' passou a ser utilizado 

freqOentemente em comunidades de gerenciamento de dados como urn termo 

generico para a informayao descritiva, destinada a documentar as caracteristicas da 

informayao contida em sistemas de bancos de dados eletronicos. 

Conforme MENDEZ RODRiGUEZ (2002, p. 32-33), nos anos 80 se 

utilizavam na biblioteconomia expressoes como: descriyao bibliografica, dados 

catalograficos, dados bibliograficos ou, simplesmente, catalogayao para denominar 

dados sabre os dados, quando tanto o objeto catalogado (monografia, mapas, 

musica impressa), como o registro que o descrevia estavam em formato nao 

eletronico. ( ... ) A utilizayao do termo tern sua essencia na convergencia da 

biblioteconomia e documentayao como mundo muito mais amplo das Tecnologias 

da lnformayao e Comunicayao (TIC), vinculadas ao desenvolvimento da Internet, da 

informatica, das politicas de informayao e de organizayao do conhecimento em 

geral. 

E importante salientar alguns aspectos relatives ao conceito e a utilizayao 

de metadados (GILLILAND, 2005, p.8): 

Metadados nao precisam ser necessariamente digitais - profissionais de 

museologia, arqueologia e biblioteconomia vern criando metadados ha 

muito tempo para gerenciar suas coley6es. Tais metadados vern sendo 

incorporados em sistemas de informayao digital. 

Metadados sao mais do que a descriyao de um objeto - enquanto que 

profissionais de museus, arquivos, bibliotecas estao mais familiarizados 

com termo associado a descriyao ou catalogayao, os metadados tambem 

sao utilizados para gerenciamento, processamento e preservayao de 

objetos. 
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Metadados podem ser obtidos a partir de uma variedade de fontes -

podem ser fornecidos por seres humanos (autores, profissionais da 

informar;ao ou usuarios), criados ou extraidos automaticamente de grandes 

bases de dados. 

Metadados podem evoluir durante a vida uti/ de um sistema de informac;ao 

ou objeto a que se referem- metadados sao criados, modificados e ate 

mesmo descartados durante a vida util do recurso. 

Os metadados de um objeto de informac;ao podem, simultaneamente, 

constituir outro dado deste objeto de informac;ao. 

Atualmente, a importancia da utilizar;ao de metadados e observada em 

varias areas do conhecimento para descrever varios tipos de objetos textuais e nao-

textuais, objetivando urn gerenciamento da informar;ao mais efetivo. 

7.3 DEFINI<;AO DE METADADOS NO AMBIENTE ELETRONICO 

Metadados sao definidos freqOentemente de modo simplificado como 

"dados sobre dados". No entanto, este termo e empregado em diferentes contextos, 

as vezes compreendido como informayao entendida por maquina, as vezes como 

registros que descrevem recursos eletronicos. 

De acordo com GILLILAND (2005, p.1 }, trata-se de uma definir;ao ambigua, 

compreendida de maneiras diferentes por profissionais de diferentes comunidades 

que utilizam recursos e sistemas de informayao. Ate os meados dos anos 90, o 

termo era mais utilizado por comunidades envolvidas com o gerenciamento e a 

interoperabilidade de dados geoespaciais. 

Em urn sentido amplo, os metadados sao dados utilizados para descrever 
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outros dados. Portanto, urn catalogo de uma biblioteca ou urn reposit6rio 

bibliografico pode ser considerado como conjunto de metadados, organizados 

conforme regras de cataloga<;ao e formatos para transmitir a informa<;ao, par 

exemplo, o formato MARC. Em urn sentido mais estrito, os metadados s6 seriam 

possiveis dentro de urn contexto digital cuja fun<;ao e localizar, identificar e descrever 

os recursos legiveis par maquina. (LAMARCA LAPUENTE, 2007) 

Conforme MENDEZ RODRIGUEZ (2002, p. 34), nao existe consenso 

conceitual sabre este termo. E impassive! estabelecer urn modelo de metadados que 

possa cobrir todos os objetos informacionais e que seja valido para todos os 

contextos. Urn dos desafios e estabelecer uma defini<;ao inequivoca e ajustada a 

cada contexto, que tenha urn carater universal, alem da mera organizac;ao 

bibliotecaria. 

No presente trabalho destacam-se algumas abordagens abrangentes e 

outras especificas ao seu contexto. 

0 World Wide Web Consortium (VV3C) define metadados como informac;ao 

sabre objetos da Web compreensivel par maquina. 

TAYLOR (2003, p.1) define metadados em urn contexto mais generico, 

relacionando-os com os sistemas de cataloga<;ao: "metadados sao dados 

estruturados que descrevem as caracteristicas de urn recurso. Possuem 

caracteristicas similares a cataloga<;ao realizada nas bibliotecas, museus e 

arquivos." 

A American Library Association (ALA) apresenta uma defini<;ao operacional 

formal para o termo: "metadados sao dados codificados e estruturados que 

descrevem as caracteristicas de elementos que carregam informac;oes, auxiliando 

na identifica<;ao, descoberta, avaliac;ao e no gerenciamento desses elementos 

descritos." (ZENG, 2007) 

MENDEZ RODRIGUEZ (2002, p. 47) considera metadados como 

destinados a ordenar e descrever a informa<;ao contida em urn documento entendido 
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como objeto, de tal forma que se constituem como reveladores tanto da descri<;ao 

formal, como das am11ises de conteudo, com a finalidade de melhorar o acesso a 

esses objetos de informa<;ao da Rede. Nao sao mais que estruturas de organiza<;ao 

da informayao, legiveis por maquina, cuja finalidade e fazer OS dados (Jteis, de 

distintas formas, segundo as necessidades concretas de cada servi<;o de informa<;ao 

digital e segundo a aplicayao que lhes e atribuida. 

Resumindo, pode-se afirmar que os metadados sao urn conjunto de 

elementos variaveis, que descrevem as caracteristicas de recursos de informa<;ao, 

auxiliando na identificayao, descoberta, avalia<;ao e no gerenciamento desses 

mesmos recursos descritos. 

7.4 FUN<;AO DOS METADADOS 

MENDEZ RODRiGUES (2002, p. 48) faz uma reflexao sabre a funyao dos 

metadados, analisando-os sob uma dupla perspectiva: do ponto de vista tradicional, 

e da perspectiva de sua aplicayao emergente para a identificayao, descri<;ao e 

controle da informayao eletronica. 

Do ponto de vista tradicional, os metadados assumem o papel de 

identificayao e descriyao da informayao, busca e recupera<;ao e localiza<;ao dos 

documentos. Como aplica<;ao emergente os metadados, alem de desempenharem 

os papeis tradicionais, assumem outros papeis que demandam a idiossincrasia da 

publica<;ao na Web. Estes papeis estao relacionados com a autoria e propriedade 

intelectual, formas de acesso, atualizayao da informayao, preserva<;ao e 

conservayao, limitayao do uso, valorayao do conteudo, visibilidade da informayao e 

acessibilidade dos conteudos. Segundo a mesma autora, os metadados em urn 

contexto informative digital apresentam maior complexidade e riqueza funcional. As 

fun<;oes podem ser focadas tanto do ponto de vista do sistema como do ponto de 

vista do usuario. Em nivel de sistema, os metadados podem ser utilizados para 
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facilitar a interoperabilidade e a possibilidade de compartilhar dados entre sistemas 

diferentes. Em nivel de usuario final, os metadados devem facilitar as condic;6es de 

acesso a informac;ao. 

A NISO (2004, p. 1-2) aponta as func;oes inerentes aos metadados, 

especialmente no meio digital. Alem da localizac;ao de recursos eletr6nicos, os 

metadados podem ajudar na organizac;ao dos mesmos, facilitar a interoperabilidade 

e integrar recursos herdados, fornecer identificac;ao, arquivamento e preservac;ao 

digital. 

Para melhor entendimento sobre o papel e finalidade que os metadados 

exercem na gestao de recursos em meio digital, ROSETTO (2003, p. 9) apresenta 

os objetivos e as caracteristicas de metadados apontados como chave do processo 

que objetiva gerenciar e assegurar a consolidac;ao e a disponibilizac;ao desses 

recursos para uso futuro. De acordo com a autora sao: 

Objetivos: 

a) localizar, identificar e recuperar dados de urn recurso informacional; 

b) propiciar controles de ordem gerencial e administrative permitindo 

conexoes e remiss6es (links) para pontos internos e externos; 

c) possibilitar a interoperabilidade entre sistemas de informac;ao, dentro de 

pad roes; 

d) informar sobre as condic;oes de acesso e uso da informac;ao; 

e) ser legivel tanto pelo homem como pela maquina; 

f) possibilitar a elaborac;ao de indices. 

Caracteristicas (representadas nos papeis exercidos na configurac;ao dos 

metadados): 

a) descric;ao, com pormenores, das condic;oes fisicas dos componentes 

com o fim de identificar e caracterizar o recurso de informac;ao; 

b) observancia de pad roes internacionais para a sintaxe e semantica da 



23 

especifica~ao do recurso de informa~o. em meio digital ou nao-digital; 

c) informam sobre armazenagem, preserva~ao, acesso e uso dos dados; 

d) dispoem informa~oes administrativas e gerenciais para a devida cria~ao 

e defini~ao de responsabilidades dos metadados; 

e) possibilitam analises da qualidade, avalia~oes e formas de uso; 

f) autodescrevem e criam documenta~o propria que subsidia o 

gerenciamento dos recursos informacionais. 

Os metadados desempenham fun~6es diversas. Alem da identifica~o. 

busca e localiza~ao da informa~ao, visam facilitar a interoperabilidade, a 

organiza~ao e preserva~o do documento digital, alem do gerenciamento efetivo, de 

forma a garantir a sustentabilidade destes documentos ao Iongo do tempo. 

7.5 CATEGORJAS DE METADADOS 

De acordo com MENDEZ RODRIGUEZ (2002, p. 56-58), de uma forma 

geral, os metadados podem ser divididos em duas grandes categorias: 

a) segundo o dominic de aplica~o: por exemplo, Dublin Core Metadata 

Initiative (DCMI), Machine Readable Cataloguing (MARC), Consortium 

for the Interchange Museum Information (CIMI), e Visual Resource 

Association (VRA), entre outros e, 

b) segundo a fun~o desempenhada nas diferentes etapas pelas quais 

passa urn documento eletronico entendido como objeto. Entende-se 

aqui como "objeto digital" a combina~ao de conteudo digital com 

metadados. 

7.5.1 Categorias com rela~ao ao dominic de aplica~ao 

Quanta ao dominic de aplica~o. ROSETTO (2003, p. 1 0) afirma que 
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muitos formatos de metadados sao especifica<;6es estabelecidas por consenso de 

determinadas comunidades que gerenciam recursos de informayao em suporte 

digital, com o tim de atender necessidades de informayao especificas. ( ... ) De urn 

modo geral, urn formato deve ter sempre uma especificayao formal da estrutura e da 

semantica; deve definir urn conjunto coerente de atributos e das terminologias 

adotadas na descriyao. 

Conforme WEIBEL (2002, citado por ROSETTO 2003, p. 1 0), o requisito 

'formal' significa que o formato e mantido por uma agencia autorizada e responsavel 

pelas especifica<;6es, conferindo credibilidade ao esquema dos dados. 0 requisito 

'estrutura' possui caracteristicas codificadas dos valores contidos, enquanto o 

requisito 'semantica' determina atributos, cujo significado e compreendido pelo 

homem e pela maquina dentro de uma coerencia indiscutivel. 

MENDEZ RODRiGUEZ (2002, p. 68) apresenta uma tipologia com tres 

categorias de formatos de metadados (baseada em DEMPSEY & HEERY, 1997), 

conforme quadro a seguir: 

QUADRO 2- CATEGORIAS DE FORMATOS DE METADADOS 
Banda Um Banda Dois Banda Tres 

Caracteristicas Formato simples Padroes estruturados Formatos altamente 
do registro estruturados 

Padrao proprietario Padroes emergentes Padroes internacionais 

Todote~oindexado Estrutura em campos Estrutura por meio de 
etiquetas (ta~ s) 

Formato dos Lycos Etiquetas Dublin Core EdNa ICPSR DC-AP 
registros Altavista <META> em Planilha AGLS CIMI DIG35 

Yahoo HTML IAFA etc. EAD IMS 
etc RFC 1807 TEl etc. 

SO IF MARC 
LDIF 

FONTE: MENDEZ RODRIGUEZ (2002, p. 68) 

Banda Urn - estao incluidos os formatos com dados nao-estruturados, 

tipicamente extraidos em base automatica dos recursos e indexados por motores de 

busca. Os dados possuem pouca semantica explicita e nao suportam busca por 

campo. 
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Banda Dois - inclui os formatos com dados que contem descri~ao 

suficiente para permitir ao usuario acessar a utilidade ou interesse em potencial de 

urn recurso sem ter de recupera-lo ou conecta-lo. Os dados sao estruturados e 

suportam buscas por campo. Geralmente, sao registros simples o suficiente para 

serem criados por usuarios nao especialistas ou nao requerem conhecimento 

especifico. 

Banda Tres - inclui os formatos descritivos cujos registros sao descritos 

mais formalmente; podem ser usados para localizayao e recuperayao, como tambem 

tern a funyao de documentar objetos ou, muito frequentemente, cole~oes de objetos. 

7.5.2 Categorias com relayao a funyao que desempenham nas etapas pelas 

quais passa urn documento eletronico 

Normalmente, a produyao de documentos eletronicos envolve varias 

etapas como: preparayao dos documentos, digitalizayao, indexayao, inspeyao no 

que diz respeito ao controle da qualidade, manutenyao, gerenciamento, entre outras. 

GILLILAND (2005, p.7) apresenta as etapas do ciclo de vida de objetos 

contidos em urn sistema de informayao digital: 

FIGURA 4- ETAPAS DO CICLO DE VIDA DE OBJETOS DIGITAIS 

0 A IZA 10 

FONTE: GILLILAND (2005, p.7) 
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Cria~ao e multi-versoes (creation e multi-versioning) - os objetos sao 

inseridos em urn sistema de informa~o digital, quando sao criados 

digitalmente ou convertidos em formato digital. Multiplas vers6es do 

mesmo objeto podem ser criadas para preserva~o. pesquisa, 

dissemina~o. entre outros. Alguns metadados administrativos e 

descritivos podem ser incluidos nesta etapa. 

Organiza~ao (organization) - os objetos sao automaticamente ou 

manualmente organizados dentro da estrutura de urn sistema de 

informa~o digital. Metadados adicionais, para estes objetos, podem 

ser criados atraves de registros, catalogac;ao e processos de 

indexac;ao. 

Busca e recupera~ao (searching and retrieval)- objetos armazenados 

e distribuidos estao sujeitos a busca e recuperac;ao pelos usuarios. 0 

sistema do computador cria metadados que localizam algoritmos de 

recupera~o. transay6es de usuarios e sistemas eficazes em 

armazenamento e recupera~o. 

Utiliza~ao (utilization) objetos recuperados sao utilizados, 

reproduzidos e modificados. Nesta etapa podem ser criados 

metadados para anotay6es dos usuarios, pesquisas de direitos e 

controle de vers6es. 

Preserva~ao e disponibiliza~ao (preservation and disposition) -

objetos de informa~o sao submetidos a processos como renovac;ao, 

migra~o e verificac;ao de integridade para assegurar a sua 

disponibilidade continua. Objetos informacionais inativos, ou que nao 
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sao mais necessaries, podem ser descartados. Os metadados 

atribuidos nesta etapa documentam a preserva~o e disposi~o das 

atividades. 

Dentre estas varias etapas, a National Information Standards Organization 

(N ISO) (2004, p.1) aponta tres categorias principais de metadados: 

a) metadados descritivos - descrevem urn recurso com o prop6sito de 

descoberta ou identifica~o. Podem incluir elementos como titulo, 

resumo, autor e palavra-chave etc. 

b) metadados estruturais- descrevem como o recurso esta estruturado, 

por exemplo, pagina, se~o, capitulo, numera~o indices, tabelas de 

conteudos, entre outros. 

c) metadados administrativos - fornecem informa¢es para auxiliar no 

gerenciamento de recursos, por exemplo, quando foram criados, tipo de 

arquivo e outras informa~6es tecnicas, e sobre quem tern acesso a ele. 

Existem varios subconjuntos de dados administrativos, sendo listados 

separadamente como tipo de metadados: 

metadados para gerenciamento de direitos- tratam dos direitos 

de propriedade intelectual, e 

metadados para preserva~ao - contem informa~oes necessarias 

ao arquivamento e a preserva~o de determinado recurso. 

As fun¢es nem sempre tern limites bern definidos e com freqOencia 

apresentam urn significative nivel de superposiyao de dados entre si. Por exemplo: 

os metadados administrativos podem incluir uma ampla gama de informa~6es que 

poderiam ser considerados como metadados descritivos e estruturais. 

Para os prop6sitos da preserva~ao digital podem ser consideradas todas 

as categorias mencionadas. Porem, os metadados de preserva~o podem incluir 

elementos de carater unico e/ou com maior nivel de detalhe que os metadados 

destinados a desempenhar outras fun~oes. 
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A seguir, a representa9ao grafica de uma visao geral dos metadados de 

preserva9ao em rela~o a outros tipos de metadados. 

FIGURA 5 - VISAO GERAL DOS METADADOS DE PRESERVACAO EM RELA<;AO A OUTROS 
TIPOS DE METADADOS 

FONTE: CORNELL UNIVERSITY LIBRARY (DIGITAL PRESERVATION TUTORIAL, 2003) 

A preserva9ao digital constitui urn aspecto fundamental no tratamento dos 

objetos digitais. Segundo THOMAZ e SOARES (2004, p. 2), os objetos digitais sao 

acessiveis somente atraves de combina96es especificas de componentes de 

hardware, software, midia e pessoal tecnico. A principal preocupa~o com a 

longevidade do suporte fisico onde a informa~o e armazenada, nao e suficiente no 

mundo digital, pais mesmo nas melhores condi96es de armazenamento, as midias 

digitais podem ter sua vida interrompida pela falta ou inadequa~o de qualquer urn 

dos demais componentes. 

GILLILAND (2005, p. 3) acrescenta outras duas categorias segundo as 

fun96es que os metadados prestam em urn sistema de informa~o digital: 

a) metadados tecnicos - relacionados com o funcionamento de urn 

sistema ou como comportamento dos metadados. 

b) metadados de uso - estao relacionados com informa96es sabre o 

acesso, tipo de usuaries a que se destina, nivel de utiliza~o. nivel e 

tipo de uso dos recursos informacionais. 
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LAMARCA LAPUENTE (2005) distingue outras categorias de metadados, 

dependendo dos criterios que lhes sao aplicados: 

a) metadados de acesso - permitem a navega9ao, consulta e 

recupera~o da informa~o. 

b) metadados seminticos - perm item atribuir urn significado a 
informa~o. 

c) metadados de qualidade - permitem uma analise qualitativa da 

informa9ao. 

d) metadados de transferencia - permitem transferir a informa~o entre 

aplica96es. 

e) metadados de armazenamento - permitem o armazenamento da 

informa~o. 

Do ponto de vista do conteudo, LAMARCA LAPUENTE (2005) distingue 

ainda as seguintes categorias: 

a) metadados independentes do conteudo- buscam a informa9ao que 

nao depende do conteudo do documento (localiza~o, data de cria~o e 

atualiza9ao, seguimento e controle de versoes, etc.) 

b) metadados dependentes do conteudo - buscam a informa~o que 

depende do conteudo, seja de forma direta ou indireta. Este tipo de 

metadados permite a interoperabilidade semantica de dominios gerais 

ou especificos. 

0 Quadro 3 apresenta de forma resumida os objetivos, elementos e 

implementa96es das principais categorias de metadados: 
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QUADRO 3- PRINCIPAlS CATEGORIAS DE METADADOS 

Tipo Objetivo Elementos lmplementa~6es 

l(iandle 
h_ltj:l'!\V\Nw_LlandiE:erlel 

Descri<;ao e identifica<;ao de !Persistent Uniform Resource Locator (PURL) 

ecursos de informac;:ao. 
http /ipurl oryi 

• identificadores 

• no nivellocal para 
unicos (PURL, lpublin Core 

permitir a busca e a 
Handle) hjtQ_ij lJQiinc:cJre()r ;1 

recupera<;ao (p. ex., • atributos fisicos ~ARC busca de uma cole<;ao 
de imagens para 

(midia, condi<;ao ibJt_Q! iVI'NVv_loc; gov marc 
Metadados 

encontrar pinturas com 
das dimens6es) 

descritivos ~TML Meta Tags: ilustrac;:Oes de animais); • atributos ht_tpjiV<:JilCQLJII~r v;ebpa_g;;s comiMI_.:Ti-

• no nivel Web, permite 
bibliograficos 
(titulo, ~ocabularios controlados, p. ex.: 

aos usuarios descobrir 
autor/criador, ~esauro online sabre Arte e Arquitetura 

recursos (p. ex., busca 
na Web para encontrar 

idioma, bJIQillf/YIIIc'L9elty_ E:Q !dire Sei:JrCt11con Uur:tt n~ 

colec;:Oes digitalizadas 
palavras-chave) r!~-'l E;_Cj_rc;ll,il.;o s;_a_bLJ La n ~:;_s /_a<3 ti 

sabre poesia). 
Categories for the Description of Works of Art 
(CDWA) 
hJJpi_/IJ[ww_g~!_ty-~QU;rE;~earcJliconduc_tJng__ 

wc;e_arc;h/s!_ar}<]_a_rdslcd..;vailndex htnll 

cacilitam a navega<;ao e 
apresenta<;ao de recursos 
eletr6nicos. 

• proporcionam ~GML 
informa<;ao sabre a • R6tulos de ib11Q.i1vl'.vw lf/_:l_ OirtMarkUp1SC:JML 
estrutura intema dos 

estrutura<;ao, 
recursos, incluindo P<ML 
pagina, se<;ao, capitulo, 

p.ex., pagina de 
gtt!L'i''V"''{\f!'_ gas 1s ~a Qfll c1 rgi cove r1 titulo, tabela de 

numera<;ao, indices, e 
conteudos, 

Metadados 
tabela de conteudos; 

capitulos, 
'{=ncoded Archival Description (EAD) 

estruturais partes, erratas, 
Qtlj:Jjl\Y\~fV.;_IQ_C_go_viead 

• descrevem a rela<;ao 
entre os materiais (p. ex., 

indice, rela<;ao 
~OAII, Structural Metadata Elements 

com urn sub-
a fotografia B foi incluida 

objeto (p. ex., 
p_till_Jiy.r_>vv.;_c;l!f"_QIQ'Pu bsi r eQQrisiptip81 

no manuscrito A); 
fotografia de urn fl2_r:1LD!Oli 

• unem os arquivos e os 
peri6dico). 

!Electronic Binding (Ebind) 
textos relacionados (p. hJ1P)~?.IJ.rl_§t!_e:3 t,Jer_k~ley edu/E_ b1ndl 
ex., o Arquivo A e o 
formato JPEG da 
imagem de arquivo do 
Arquivo B). 

Continua 
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Continuac;:ao 

F acilitam a gestao e le Dados tecnicos: 
processamento das cole¢es tipo e modelo de 
jdigitais a curto e Iongo prazo scanner, 

resofuc;8o, 
le incfuem dados tecnicos profundidade de ,_.,OAII, Administrative Metadata Elements 

sobre a criac;8o e o bit, espac;;o de lb-tt12JI_v{'!{\\' Qlr_Qill' jJtJbS/ re pQrls/1-l LJ b 8 I 

Metadados 
controle de qualidade; cor, formato de II;lart3 html 

-------------

ladministrativos 
arquivo, 

1- incluem gestao de compressao, !National Library of Australia, Preservation 
direitos e requisites de fonte de luz, IMetadata for Digital Collections 
controle de acesso e proprietario, Jl_t\Qii'.f/'1:/','J_rl@_QQ\/_CIU_/preservE!/QQleta html 
utilizac;8o; limites de uso e 

distribuic;8o, 
1- informac;ao sobre ac;ao licenc;;a, 

de preservac;ao. preservac;ao 
FONTE: CORNELL UNIVERSITY LIBRARY (DIGITAL PRESERVATION TUTORIAL) 

il_UQJ_/\Y __ v{v_JJtb r a ry co r_n_E;Il_gcj L!lmf::.o;_E?_r_v_Ci_lt().OitlJtQrtCJ.I ~:>.JJ an r sh_l rn et_adat_a)tCl.tJiE! :S _1_rtn1l 

Para garantir sucesso nos projetos de digitaliza~o de objetos, COLE 

(2002, p. 6) enfatiza a importancia de se considerar a utilizayao das tres categorias 

acima mencionadas, sendo que em algumas situayoes uma categoria podera ser 

mais importante que as outras. 

As diversas categorias dos metadados podem contribuir tambem para a 

interoperabilidade e compartilhamento de dados entre diferentes comunidades em 

nivel de sistema e facilitam a busca e recupera~o da inforrna~o em nivel do 

usuario final. 

7.6 ATRIBUTOS E CARACTERiSTICAS DOS METADADOS 

Alem das diferentes funyoes e categorias, os metadados tambem possuem 

caracteristicas diversas. 0 quadro a seguir indica alguns dos atributos de metadados 

com as respectivas caracteristicas e exemplos: 
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QUADRO 4- ATRIBUTOS DE METADADOS 
Atributo Caracteristicas Descri.;ao 

Metadados intemos gerados por Nome do arquivo e cabecalho 
um agente para um objeto 

Estruturas de diret6rios informacional no momenta em que 
este e criado ou digitalizado. Formato de arquivo e esquema de 

Origem dos metadados compressao 

Metadados extemos relacionados Registros de cataloga~o 
a um objeto informacional, 

Direitos e outras informa¢es gerados posteriormente a sua 
cria~o. I ega is 

Metadados automaticos gerados lndexa~o de palavras-chave 

Metodo de cria~o do metadados 
por um computador. 

Metadados criados por humanos. Registro de descri~o (Dublin 
Core) 

Metadados criados por pessoas Metatags criadas em paginas 
nao especialistas, geralmente o pessoais 
autor do objeto informacional. 

Natureza dos metadados Metadados criados por Cabecalhos de assunto 
especialistas. especializados 

Registros MARC 

Metadados estaticos, ap6s serem Titulo, proveniencia, data de 
criados permanecem inalterados. cria~o etc. 

Metadados dinamicos, podem ser Estrutura de diret6rio 
alterados com o uso ou 

Resolu~o de imagens etc. 
manipula~o do objeto 
informacional. 

Status 
Metadados em Iongo prazo, Formato tecnico 
necessaries para certificar de que 

lnforma~o de propriedade o objeto informacional continue 
acessivel e utilizavel. Documenta~o de administra~o 

e preserva~o 

Metadados em curto prazo. De carater transacional 

Metadados estruturados. MARC 

TEl e EAD 
Estrutura Formato de base de dados local 

Metadados nao-estruturados. Anota¢es e arquivos nao-
estruturados 

Metadados controlado, que estao AAT 
de acordo com vocabularies ULAN controlados e controles de 
autoridades. AACR2 

Semantica 
Metadados nao-controlados Notas de texto livre 

Metatags de HTML e XML 

Metadados coletivos Relativos a cole¢es de objetos 
de informa~o 

Nivel 
Metadados individuais lnforma¢es individuais dentro 

das cole¢es. 

FONTE: GILLILAND (2005, p.5) 
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7.7 PROCESSOS DE GERAc;Ao DE METADADOS 

0 processo de gerac;ao de metadados com qualidade e essencial para 

organizac;ao, gerenciamento e acessibilidade dos recursos disponiveis na Web. A 

produc;ao de metadados envolve pessoas e processes automaticos. Entre as 

pessoas envolvidas na gerac;ao de metadados estao os profissionais, tecnicos, 

comunidades e autores, entre outros (GREENBERG, 2003, p. 1 ). 

No processo automatico, sao utilizadas ferramentas que incluem: 

Templates (formularies)- sao paginas basicas que esboc;am os elementos 

de metadados em urn formulario sem estar associado ao documento. Podem estar 

tanto no formate eletronico como impressa. 

Editors (editores) - sao similares aos templates, devido a necessidade de 

entrada dos elementos de metadados por humanos; porem sao mais sofisticados, 

pais proveem urn acesso aos padr6es de metadados, definic;Qes dos elementos de 

metadados, exemplos de como estes aparecerao quando codificados em HTML ou 

XML. Tambem auxiliam nos aspectos sintaticos da criac;ao de metadados por meios 

automaticos. 

Generators (geradores) - suportam a produc;ao automatica de metadados. 

No contexte da WEB os generators requerem uma URL ou outro enderec;o WEB 

para localizar objeto. Urn algoritmo e utilizado para combinar o conteudo deste 

objeto, incluindo o seu c6digo fonte, e automaticamente atribuir metadados. Urn 

exemplo e encontrado no DC. dot que requer a submissao de uma URL para localizar 

e varrer o conteudo do recurso, produzindo automaticamente registros DC dentro de 

urn RDF. Existem ferramentas que sao editores e geradores ao mesmo tempo. 

A seguir, alguns exemplos de ferramentas e aplicac;oes baseados no 

padrao de metadados Dublin Coree outros padr6es que possuem interoperabilidade 

com este. <http://dublincore.org/tools/#applicationprofiles>: 



Utilitarios 

DC-assist (UKOLN) - lnglaterra 

<http://www.ukoln.ac.uk/metadata/dcassist/> 

MKDoc (MKDoc Ltd.)- lnglaterra 

<http://www.mkdocorg/> 

Cria~ao dos metadados (planilhas) 

DC-dot (UKOLN) - lnglaterra 

<http://www.ukoln.ac.uk/metadata/dcdotl> 
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Editor-Converter Dublin Core metadata (Kirovohrad Regional Universal 

Research Library) - Ucrania 

<http://www.library.kr. ua/dc/dceditunie. html> 

Ferramentas de cria~ao/modifica~ao de planilhas 

Reggie (Distributed Systems Technology Centre- DSTC)- Australia 

<t1J!Q://metadata.net/dstc/> 

Extra~ao/Reuniao automatica de metadados 

DC-dot (UKOLN) - lnglaterra 

<http://www. ukoln .a c. uk/metadata/dcdot/> 

Produ~ao automatica de metadados 

DescribeThis (eSand)- Espanha 

<http :1 /www. describethis. com/> 

Nordic URN generator (Lund University Libraries)- Suecia 

<http://www.lub .lu.sel<;:gi-bin/nmurn .pi> 



Conversao entre formatos de metadados 

DC-dot (UKOLN) - lnglaterra 

<http://www. ukoln. a c. uk/metadata/dcdot/> 

Perfis de aplica~oes (exemplos e ferramentas) 
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GEM Gateway to Educational Materials (GEM Consortium) - Estados 

Unidos 

<http://www.thegateway.org/> 

A prodw;ao de metadados requer a interferemcia de urn profissional da 

informa9ao. As ferramentas complementam esta atividade humana, permitindo a 

abrangencia internacional de sua utiliza9ao. A combina~o destes componentes na 

gera9ao de metadados possibilita resultados mais eficazes no tratamento da 

informa9ao. 
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8 PADROES DE METADADOS 

A informa<;ao pode ter seu valor agregado ao seu uso e quando pode ser 

comparada, combinada e compartilhada com outra informa<;ao. Para que haja este 

compartilhamento de recursos e aplica<;Oes, e fundamental a ado<;ao de padroes 

para o intercambio de informa<;oes. 

Urn padrao de metadados e constituido por urn conjunto de elementos 

descritores com a finalidade de descrever objetos informacionais. 

0 desenvolvimento de padroes de metadados, tambem conhecidos por 

esquemas ou formatos de metadados, propicia novas praticas para a organiza<;ao e 

tratamento da informa<;ao digital, especialmente os diferentes mecanismos de busca 

e recupera<;ao. 

Existem varios esquemas de metadados, e este numero esta crescendo 

rapidamente em fun<;ao de as diferentes comunidades procurarem atender as 

necessidades especificas de seus membros. A escolha de urn padrao de metadados 

depende da abrangemcia da descri<;ao que se deseja aplicar aos recursos 

informacionais. 

0 quadro a seguir traz uma breve descri<;ao de alguns padroes de 

metadados selecionados: 

QUADRO 5- PADR0ES DE METADADOS 
Padrao Abrangencia Descri~ao 

CDWA - Categories for the Recursos visuais Categorias para descrever obras 

Description of Works of Art de arte, arquitetura, grupos de 
objetos e representac;:oes visuais e 
textuais. 

CSDGM - Content Standard for Recursos geoespaciais Padrao de conteudo para 
Digital Geospatial Metadata metadados geoespaciais digitais 

Dublin Core Recursos disponiveis na Web Padrao destinado a descric;:§o de 
recursos informacionais em 
quaisquer dominios do 
conhecimento. 

Continua 
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Continua<;ao 
EAD - Encoded Archival Recursos arquivisticos Padrao para codificar ferramentas 
Description de localiza~o de itens em 

arquivos, usando o Standard 
Generalized Markup Language 
(SGML) 

LOM - Learning Object Metadata Materiais educacionais Focalizado sabre um conjunto 
minimo de atributos, necessaries 
para permitir que os objetos de 
aprendizagem sejam gerenciados, 
localizados e avaliados. 

MARC 21- Machine Readable Bibliografico Fornece mecanisme pelo qual os 
Cataloging Format computadores permutam, utilizam 

e interpretam a informa~o 
bibliografica, sendo que seus 
elementos de dados formam a 
base da maioria dos catalogos de 
bibliotecas hoje utilizados. 

MPEG 4- Moving Picture Experts Midia especifica Padrao para multimidia na Web 
Group m6vel ou fixa. 

MPEG 7- Moving Picture Experts Midia especifica Padrao para descrever conteudos 
Group visuais e de audio. 

TEl- Text Enconding Initiative Representa~o eletronica de textos Padrao intemacional para 
representar todo tipo de textos 
literarios e lingi.iisticos para 
pesquisa e ensino online. 

VRA - Visual Resources Recursos visuais Padrao para criar registros que 
Association descrevem obras da cultura visual 

bern como imagens que as 
documentam. 

FONTE: ZENG (2007) 

No presente trabalho serao apresentados os seguintes padroes: 

• Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) 

• Categories for the Description of Works of Art (CDWA) 

8.1 DUBLIN CORE METADATA INITIATIVE (DCMI) 

A lniciativa de Metadados Dublin Core ou, simplesmente Dublin Core. e um 

projeto internacional e interdisciplinar que teve seu primeiro encontro em 1995 em 

Dublin (Ohio, EUA). com uma participa<;ao conjunta do National Center for 

Supercomputing Applications (NCSA), do On line Library Computer Center (OCLC) e 

de profissionais na area de biblioteconomia, informatica e codificayao textual, tendo 

como uma de suas principais caracteristicas, a simplicidade na descriyao dos 
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recursos ou objetos, o entendimento semantico universal dos elementos e a 

extensibilidade 

0 objetivo deste primeiro encontro consistiu em estabelecer, a principia, 

urn conjunto (core set) de 13 elementos de metadados, posteriormente incrementado 

para 15 elementos, para facilitar a busca e a recupera«;:ao da informayao em 

ambientes de rede como a Internet. Desde entao, este modelo esta sendo 

desenvolvido atraves de sucessivos encontros anuais, marcando os avan«;:os e os 

objetivos futuros para este padrao. 

Conforme Weibel (2007), os metadados do Dublin Core possuem a 

seguinte estrutura basica: 

FIGURA 6- ESTRUTURA BASICA DOS METADADOS DO DUBLIN CORE 

propriedade 

recurso dectara~o 

valor 

FONTE: WEIBEL (2007, slide 23) 

A unidade basica de urn metadado e uma declara«;:ao (statement) . A 

declara«;:ao consiste de uma propriedade (urn elemento de metadado) e urn valor. 

Apesar da simplicidade, alguns principios orientam o desenvolvimento do 

conjunto de elementos Dublin Core: 

lntrinsecalidade: concentra-se na descriyao das propriedades intrinsecas 

de urn objeto que sao descobertas a partir de uma simples inspeyao visual, tais 

como o conteudo intelectual e a forma fisica. 

Extensibilidade: permite a inclusao de dados intrinsecos para objetos que 

nao podem ser descritos adequadamente por urn conjunto pequeno de elementos. 

Alem disso, as especifica«;:6es do padrao Dublin Core podem ser atualizadas como 
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tempo e o mecanismo de extensao permite revisoes enquanto mantem algumas 

compatibilidades anteriores com o conjunto de elementos definido originalmente. 

lndependimcia de sintaxe: a utiliza<yao do modelo Dublin Core e possivel 

em uma grande faixa de disciplinas e programas de aplica<yao. 

Opcionalidade: todos os elementos sao opcionais, pelo fato de que alguns 

elementos nao se aplicam de forma adequada a urn determinado recurso ou objeto. 

Capacidade de repeti~ao: todos os elementos do conjunto podem ser 

repetidos. 

Capacidade de modifica~ao: permite que cada elemento do conjunto seja 

especializado de forma a atender a diferentes necessidades de diferentes 

comunidades. 

8. 1.1 Conjunto de elementos de metadados Dublin Core 

Os 15 elementos que constituem o formato Dublin Core sao parte de urn 

conjunto de vocabularios de metadados e especifica<;Qes tecnicas mantidos pela 

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), para descri<;ao de objetos informacionais. 

T ados os elementos sao opcionais, passiveis de repeti<yao e pod em ser 

apresentados em qualquer ordem. Embora seja recomendado o usa de valores 

controlados para determinados campos, como por exemplo Assunto, isto nao e 

requerido (NISO, 2004, p. 3). 

Os elementos descendem de tres grupos que indicam o tipo de informac;ao 

contida neles, conforme demonstrado no quadro a seguir: 
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QUADRO 6 - GRUPO DE ELEMENTOS 
Grupo I Elementos relacionados com o conteudo do recurso Titulo 

informacional 
Ass unto 

Descri«;:ao 

Fonte 

ldioma 

Rela«;:ao 

Cobertura 

Grupo II Elementos relacionados com a propriedade intelectual do Criador/autor 
recurso informacional 

Editor 

Colaborador 

Direitos autorais 

Grupo Ill Elementos relacionados com a temporalidade do recurso Data 
informacional. 

Tipo 

Formato 

I dentificador 

FONTE: MENDEZ RODRIGUEZ (2002, p. 149) 

A seguir sao apresentados os 15 elementos do padrao Dublin Core com as 

suas respectivas definic;oes:3 

1) Elemento: Colaborador 

ldentificador: Contributor 

Defini<;ao: Uma entidade responsavel par qualquer contribuic;ao para 

com o recurso. 

Comentario: Urn Colaborador pode ser uma pessoa, organizac;ao ou 

servic;o. Normalmente, o nome do Colaborador deve ser usado para 

indicar uma entidade. 

1 Disponivel em: <Ll_tlQ_{/www dub!mcore orgldocumentsidces;> 



2) Elemento: Cobertura 

ldentificador: Coverage 
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Defini~ao: Caracteristicas da localizagao espacial e dura<;ao temporal 

do recurso. 

Comentario: A caracteristica da localizagao espacial pode ser o nome 

de urn Iugar ou de uma localizagao especifica. A caracteristica temporal 

pode ser urn periodo ou uma data. 

3) Elemento: Autor 

ldentificador: Creator 

Defini~ao: Pessoa ou organiza<;ao diretamente responsavel pelo 

conteudo intelectual do recurso. 

Comentario:.Um Autor pode referir-se a uma pessoa, organiza<;ao ou 

servigo. Normalmente, o nome de urn Autor deve ser usado para indicar 

a entidade. 

4) Elemento: Data 

ldentificador: Date 

Defini~ao: Data associada a urn evento no ciclo de vida do recurso. 

Comentario: A Data deve ser usada para expressar a informagao 

temporal em qualquer nivel de granularidade. 

5) Elemento: Descri<;ao 

ldentificador: Description 

Defini~ao: Descrigao do conteudo do recurso. 

Comentario: Uma Descri<;ao pode referir-se, sem estar limitada a tal: 

urn resumo, urn indice, uma representa<;ao grafica do conteudo ou uma 

descrigao textual. 



6) Elemento: Formato 

ldentificador: Format 

Defini~ao: Formato de arquivo ou dimensoes fisicas de urn recurso. 

Comentario: As dimensoes incluem tamanho e dura~o. 

7) Elemento: ldentificador 

ldentificador: Identifier 
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Defini~ao: Refer€mcia (mica para o recurso dentro de urn dado contexto. 

Comentario: Como boa pratica recomenda-se a identifica~o do recurso 

por meio de uma sequencia de caracteres (string) de acordo com urn 

sistema de identifica~o formal, por exemplo: Uniform Resource 

Identifier (URI) (incluindo o Uniform Resource Locator (URL)). 

8) Elemento: ldioma 

ldentificador: Language 

Defini~ao: 0 idioma do recurso. 

Comentario: Como boa pratica, recomenda-se utilizar urn vocabulario 

controlado, por exemplo: RFC 3066. 

9) Elemento: Editor 

ldentificador: Publisher 

Defini~ao: Entidade responsavel pela disponibilizac;ao do recurso. 

Comentario: Urn Editor refere-se a uma pessoa, organiza~o ou 

servic;o. Normalmente, o nome de urn Editor deve ser usado para indicar 

a entidade. 

1 0) Elemento: Relac;ao 

ldentificador: Relation 
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Definic;ao: 0 relacionamento de urn recurso com outro recurso. 

Comentario: Como boa pratica recomenda-se identificar o recurso 

relacionado por meio de uma sequencia de caracteres (string) de acordo 

com urn sistema de identificayao formal. 

11) Elemento: Direitos autorais 

ldentificador: Rights 

Definic;ao: Referencia sabre o direito de propriedade do recurso. 

Comentario: Normalmente, a informayao sabre direitos autorais inclui 

uma declarayao de direitos de propriedade associada com o recurso. 

12) Elemento: Fonte 

ldentificador: Source 

Definic;ao: A fonte relacionada, da qual o recurso descrito e derivado. 

Comentario: 0 recurso pode ser derivado do recurso fonte na sua 

totalidade ou apenas em parte. Como boa pratica recomenda-se a 

referencia ao recurso fonte atraves de urn identificador em conformidade 

com urn sistema de identificayao formal. 

13) Elemento: Assunto 

ldentificador: Subject 

Definic;ao: T6picos do conteudo do recurso descrito. 

Comentario: Normalmente, o t6pico do conteudo de urn recurso devera 

ser expresso por palavras-chave, frases ou c6digos de classificac;ao. 

Como boa pratica recomenda-se o usa de vocabulario controlado. 

14) Elemento: Titulo 

ldentificador: Title 
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Defini~ao: Nome dado a urn recurso. 

Comentario: Normalmente urn Titulo e o nome pelo qual o recurso e 
formalmente reconhecido. 

15) Elemento: Tipo 

ldentificador: Type 

Defini~ao: A natureza ou genera do recurso. 

Comentario: Como boa pn1tica recomenda-se o uso de urn vocabulario 

controlado como, por exemplo o DCMI Type Vocabulary. 

8.1.2 Os qualificadores Dublin Core4 

Os 15 elementos Dublin Core, descritos acima, chamados simples ou sem 

qualifica~o, (unqualified), foram desenvolvidos para serem simples e concisos e 

para descrever documentos baseados em Web. Com o avanc;o da utiliza~o do 

padrao Dublin Core por varias comunidades, na descri9ao de outros tipos de 

materiais e aplica96es, houve a necessidade de descri96es mais completas para os 

recursos digitais, exigindo uma maior complexidade. 

Para atender essa necessidade de aumento de precisao foram criados 

qualificadores (qualifiers) com o objetivo de restringir o escopo de urn elemento ou 

identificar urn padrao utilizado no valor de urn elemento. 

0 DCMI possui duas classes de qualificadores: Element refinement 

(Refinador de elemento) e Enconding Scheme (Padrao de codifica~o). 

Os elementos do Dublin Core e os refinamentos de elemento sao 

propriedades. Uma propriedade e urn aspecto especifico, caracteristicas, atributos 

ou rela¢es usadas para descrever recursos. 

~ Tradw;ao livre do site <tl_t_illr/dubimcore orgidocuments/usagegulde,quallflers_shtml> 
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BAKER (2000, p.1 ), baseado em uma premissa diferente, afirma que o 

Dublin Coree uma pequena linguagem estruturada em uma classe de declaragaes 

(statements) para descrever recursos. Como uma linguagem natural , ela possui urn 

vocabulario de palavras do tipo "termos". Os elementos funcionam como 

substantivos e os qualificadores funcionam como adjetivos. 0 Dublin Core possui 

uma sintaxe para organizar elementos e qualificadores em declara~Oes, de acordo 

com urn modelo simples. 

No diagrama abaixo, Fig. 7, BAKER (2000, p. 3) compara o padrao Dublin 

Core com a representa~o gn3fica de uma senten~a. onde a linha que serve de base 

e seccionada para dividir 0 assunto (assunto tratado), do predicado (o que e dito 

sobre o assunto). Dentro do predicado, uma pequena linha separa o objeto (em 

termos de Dublin Core, a propriedade) do complemento do objeto (em termos de 

Dublin Core, o valor da propriedade). Este exemplo expressa, graficamente, o 

modelo Dublin Core, uma vez que os qualificadores, abaixo da linha que serve de 

base, sao visivelmente subordinados as propriedades que eles modificam. 

FIGURA 7- REPRESENTACAO GRAFICA DO DUBLIN CORE COM QUALIFICADORES 1 

Verbo 
subentendido 

Ass unto 
subentendido 

l 
Recurso tern 

FONTE: BAKER (2000, p.3) 

Uma das 15 
propriedades 

DC:Autor 
DC:Titulo 
DC:Assuoto 
DC:Data .•• 

Valor da propriedade 
( descri~ao apropriada) 

! 
propriedade/ X 

qualificadores 
("adjetivos") 
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Element refinements (Refinamentos de elemento) 

Estes qualificadores servem para refinar a semantica de urn elemento, 

especificando o relacionamento do valor do elemento ao proprio recurso, 

aumentando assim a precisao dos metadados. 

Exemplo: o elemento data (date) possui os seguintes refinamentos de 

elemento: cria9ao (created), validade (valid), disponibiliza9ao (available), publica9ao 

(issued), modifica9ao (modified), data da aceita9ao (date accepted), data dos direitos 

autorais (date copyrighted) e data da submissao (date submitted); 

o elemento descri9ao (description) possui os seguintes refinamentos de 

elementos: lndice (table of contents) e resumo (abstract). 

A qualificayao dos elementos Dublin Core e guiada por uma regra 

conhecida como Dumb-Down Principle. De acordo com esta regra, urn usuario pode 

ignorar qualquer qualificador e usar apenas o elemento simples. Embora isto possa 

resultar numa perda de especificidade, o valor do elemento sem o qualificador deve 

continuar util para a recuperayao da informa9ao. A qualificayao e somente para 

refinar e nao para estender o escopo semantico de urn elemento. 

Encoding schemes (Padroes internacionais de codificacao) 

Estes qualificadores indicam como deve ser a sintaxe do valor de um 

elemento, utilizando padroes internacionais (schemes) que fornecem informa9ao 

contextual que auxiliam na interpretayao de urn valor. Estes padroes incluem 

vocabularios controlados, registros normalizados para datas, numeros abreviaturas, 

etc. 

Alguns exemplos sao listados a seguir: 

LCSH - Library of Congress Subject Headings 

MeSH - Medical Subject Headings 

DOC - Decimal Classification Dewey 

LCC - Library of Congress Classification 

UDC- Universal Decimal Classification 



DCMI Period 

W3C - Date and Time Formats (DTF) 

DCMI Type Vocabulary 

URI- Uniform Resource Identifier 
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ISO 639-2 - International standard for the representation of names of 

languages 

RFC 3066- Tags for the Identification of Languages 

DCMI Point -Identifies a point in space using its geographic coordinates 

ISO 3166 - Codes for the representation of names of countries 

DCMI Box - Identifies a region of space using its geographic limits 

TGN - The Getty Thesaurus of Geographic Names 

IMT - Internet media type of the resource 

ISO 8601 - International standard for date and time representations 

NLM- National Library of Medicine Classification 

0 DCMI Type Vocabula,Y, fornece uma lista de termos aprovados que 

podem ser usados como valores para o elemento Tipo (Type), determinando a 

natureza do conteudo de urn recurso, conforme a seguir: 

• Cole98o (collection) - uma cole9ao e uma agrega98o de recursos; 

• Conjunto de dados (Dataset) - urn conjunto de dados e uma informa9ao 

codificada em uma estrutura definida. Exemplos: listas, tabelas e banco 

de dados; 

• Evento (event) - urn evento e urn acontecimento. Exemplos: 

conferencia, casamento, workshop, batalha, exibi9ao, etc.; 

• lmagem (image)- imagem e uma representa9ao visual de urn recurso, 

menos o texto. Exemplos: fotografia, pintura, desenho, filme, mapa etc.; 

5 Disponivel em: <http//dubl1ncore org/documentsldcml-type-vocabulary/> 
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• Recurso interativo (interactive resource) - e urn recurso que requer 

intera~o com o usuario para ser entendido, executado ou 

experimentado. Exemplos: pagina Web, objetos de aprendizagem 

multimidia, servi<;os de chat, ambientes de realidade virtual, etc.; 

• lmagem em movimento (moving image) - uma serie de representa<;6es 

visuais revelando uma impressao de movimento quando mostrada em 

sucessao. Exemplos: filmes, programas de televisao, videos, etc.; 

• Objeto fisico (physical object) - urn objeto tri-dimensional; 

• Servi<;o (service) - e urn sistema que fornece uma ou mais fun<;6es. 

Exemplos: servi<;o de banco, servi<;o de autentica~o. servidor de Web, 

etc.; 

• Software- e urn programa de computador em forma fonte ou compilado. 

Exemplos: arquivo fonte em linguagem C (.c), arquivo executavel MS-

Windows (.exe), etc.; 

• Som (sound) - e urn recurso cuja finalidade e ser ouvido. Exemplos: 

grava<;6es de audio, CD de audio, etc.; 

• Texto (text)- e urn recurso que contem palavras para leitura. Exemplos: 

livros, artigos, disserta<;6es, poemas, jornais, etc. 

No exemplo abaixo, observa-se que o elemento Data possui urn padrao 

internacional de codifica<;ao, ISO 8601. Esta norma internacional define elementos 

de dados e formatos de intercambio para representa~o e manipula<;ao de data e 

hora. 
FIGURA 8- REPRESENTA<;AO GRAFICA DO DUBLIN CORE COM QUALIFICADORES 2 

Recurso tern Data "2000-06-13" 

FONTE: BAKER (2000, p.4) 



49 

No Quadro 7 sao apresentados os resultados de desenvolvimento de uma 

extensao de termos e/ou urn refinamento dos 15 elementos Dublin Core. Os termos 

e os qualificadores listados foram identificados em grupos de trabalho do DCMI e 

estao de acordo com os principios de boa pratica para a qualificayao dos elementos, 

conforme o DCMI Usage Boarcf. Todos os qualificadores apresentados no quadro, 

pertencem as duas categorias: Element Refinement e Encoding Scheme. Observa-

se, no entanto, que os elementos Autor, Editor e Colaborador nao possuem 

qualificadores. 

Os seguintes termos estao no nivel de elementos mas nao pertencem aos 

15 elementos originais: 

• Audiincia (Audience) -classe de entidade para a qual o recurso e 

destinado ou util. 

• Proveniincia (Provenance) - declarayao de qualquer mudanc;a de 

propriedade e custOdia do recurso desde a sua criayao, que seja 

significante para a sua autenticidade, integridade e interpretayao. 

• Portador dos direitos autorais (Rights holdel1 - pessoa ou 

organizayao detentora dos direitos autorais sabre o recurso. 

• Metodo de instru~io (Instructional method) - processo usado para 

gerar conhecimento, atitudes e habilidades em que o recurso foi 

projetado para atender. 

• Metodo de acrescimo (Accrual method) - metoda de acrescimo de 

itens em uma coleyao. 

• Frequincia de acrescimo (Accrual periodicity)- frequencia com que 

os itens sao acrescidos em uma coleyao. 

• Politica de acrescimo (Accrual policy) - politica para acrescimo de 

itens em uma coleyao. 
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QUADRO 7- REFINAMENTO DE ELEMENTOS E PAOROES DE CODIFICACAO 
Elementos Refinamento ldentificador do Descri~ao Padraes de 

de elementos refinamento de codifica~io 
elemento de 

elementos 
Titulo Altemativo Alternative Qualquer forma do titulo utilizado -

como urn substituto ou altemativo 
para o titulo formal do recurso. lnclui 
abreviar,X>es do titulo bern como a 
traduc;ao. 

Aut or - - - -
Ass unto - - - LCSH 

MeSH 
DOC 
LCC 
UDC 

Descric;ao Sumario Table of Contents Uma lista de subunidades do -
conteudo do recurso. 

Resumo Abstract Urn sumario do conteudo do recurso. -
Editor - - - -

Colaborador - - - -
Data Criac;ao Created Data da criac;ao do recurso. DCMI Period 

Validade Valid Data da validade do recurso W3C-DTF 

Disponibilizac;ao Available Data em que o recurso se tamara ou 
tornou-se disponivel. 

Publicac;ao Issued Data da publicac;ao do recurso. 

Modificac;ao Modified Data na qual o recurso foi modificado. 

Data da Date accepted Data de aceitac;ao do recurso (p.ex., 
aceitac;ao aceitac;ao de uma tese pelo 

departamento de uma universidade, 
aceitac;ao de urn artigo por urn jornal). 

Data dos Date copyrighted Data de uma declarac;ao de direitos 
direitos autorais autorais. 

Data da Date submitted Data da submissao de urn recurso. 
submissao 

Tipo - - - DCMI Type 
Vocabulary 

Formato - - - IMT 

Extensao Extent Tamanho ou durac;ao de urn recurso. -
Meio medium Material e suporte fisico do recurso -

ldentificador - - - URI 

Citac;ao Bibliographic Referencia bibliografica do recurso -
Bibliografica Citation 

Fonte - - - URI 

ldioma - - - ISO 639-2 
RFC 3066 

Continua 
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Continua~ao 

Relat;:ao E uma versao Is Version Of 0 recurso descrito e uma versao, URI 
de edit;:ao ou adaptat;:ao do recurso 

citado. 
Tern uma Has Version 0 recurso descrito tern uma versao, 
versao edit;:ao ou adaptavao do recurso 

citado. 
E substituido Is Replaced By 0 recurso descrito e substituido pelo 
por recurso citado. 
Substitui Replaces 0 recurso descrito substitui o recurso 

citado. 
E requerido por Is Required By 0 recurso descrito e requerido pelo 

recurso citado, fisica ou logicamente. 
Requer Requires 0 recurso descrito requer o recurso 

citado para suportar sua funt;:ao, 
distribuivao ou coer€mcia de 
conteudo. 

E parte de Is Part Of 0 recurso descrito e uma parte fisica 
ou 16gica do recurso citado. 

Tern parte Has Part 0 recurso descrito inclui o recurso 
citado, tanto fisico ou logicamente. 

E referenciado isReferencedBy 0 recurso descrito e referenciado, 
por citado ou apontado pelo recurso 

citado. 
F az refenancia References 0 recurso descrito faz referencia, cita 

ou aponta para o recurso citado. 
E formato de Is Format Of 0 recurso descrito tern o mesmo 

conteudo intelectual do recurso 
citado, mas apresentado em outro 
formato. 

Tern formato Has Format 0 recurso descrito pre-existe ao 
recurso citado, o qual essencialmente 
possui o mesmo conteudo intelectual 
apresentado em outro formato. 

Em Conformes to Uma referencia para um padrao 
conformidade estabelecido no qual o recurso esta 
com em conformidade. 

Cobertura Espacial Spatial Caracteristicas espaciais do DCMI Point 
conteudo intelectual do recurso. ISO 3166 

DCMI Box 
TGN 

Temporal Temporal Caracteristicas temporais do DCMI Period 
conteudo intelectual do recurso. W3C-DTF 

Direitos Direitos de Access Rights lnformat;:ao sobre quem pode acessar -
aces so o recurso ou uma indicat;:ao do nivel 

de seguranc;:a. 

Licenc;:a Ucense Um documento legal que possui URI 
permissao oficial para utilizar o 
recurso. 

Continua 
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Continua~o 

Audiencia Mediador Mediator Uma dasse de entidade que serve -
como mediador no acesso ao recurso 
e para a qual o recurso e destinado 
ou Util. 

Nivel de Education level Grau de educa~o. 
educa~o 

Proveniencia - - - -
Portadordos - - - -
direitos 
autorais 
Metodo de - - - -
instru~o 

Metodo de - - - -
acrescimo 
FreqOencia - - - -
de 
acrescimo 
Politica de - - - -
acrescimo 

8.1.3 Projetos 

0 Dublin Core Metadate Initiative e urn dos padroes que vern sendo 

utilizado por varias comunidades em todo o mundo para descric;ao de recursos 

eletronicos na Internet. 0 desenvolvimento de ferramentas e aplicac;oes baseadas 

neste padrao tern aumentado significativamente. 

0 primeiro projeto internacional a optar pelo padrao Dublin Core e a 

desenvolver ferramentas para gerac;ao, coleta e indexac;ao de metadados foi o The 

Nordic Metadata Projecf, envolvendo os paises escandinavos Finlandia, Noruega, 

Dinamarca, Suecia e Islandia. (HAKALA et al., 1998 apud SOUZA et al., 2000, p.6). 

Nestes paises, ha uma necessidade especial por sistemas de criac;ao de 

metadados compartilhados por causa da proximidade hist6rica, cultural e de idiomas, 

embora a Finlandia pertenc;a a outro tronco lingOistico. 0 Dublin Core vern sendo 

usado com o objetivo de fornecer melhores servic;os aos usuarios finais, fazendo 
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com que a diversidade de documentos digitais seja mais facilmente pesquisada e 

recuperada no ambiente da Rede. 

Existem varios projetos de desenvolvimento de metadados para tratamento 

de informa96es armazenadas em meio eletronico, utilizando diferentes padroes. A 

seguir, alguns projetos em diferentes areas do conhecimento, como artes, educa9ao, 

neg6cios, saude, etc., em varios paises, que adotaram o padrao Dublin Core, 

conforme a seguifl: 

Arts & Humanities Data Service (AHDS) - Reino Unido 

<http://ahds.ac. uk/> 

0 AHDS e uma organiza~o federal, que consiste de uma central executiva 

e 5 provedores de servi9os nas areas de arqueologia, hist6ria, artes visuais, 

literatura e artes cenicas. 0 objetivo desta organiza~o e construir um sistema 

integrado capaz de fornecer uma plataforma unica para o usuario de recursos 

eletronicos, disponivel para cada provedor de servi90. 

Gathering the Jewels - Pais de Gales 

<http://www. tlysau. org. uk/> 

Gathering the Jewels e um website sabre a hist6ria da cultura do Pais de 

Gales. Neste site sao disponibilizadas mais de 20.000 imagens de objetos, livros, 

cartas entre outros itens, utilizando o padrao Dublin Core para recupera~o dessas 

imagens. 

Manuscripts and Letters via Integrated Networks in Europe (MALVINE) 

-Europa 
<http://www.malvine.org> 

0 objetivo do projeto MALVINE visa uma melhoria no acesso a 

8 Disponivel em: <b.!!Q. //www.dublmcore..i!.IQ/prolects/subieCt shtml> 
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manuscritos modernos e cartas, mantidas e catalogadas em bibliotecas, arquivos, 

centros de documentayao e museus na Europa, por meio de uma base de dados 

unificada. 

Education Network Australia (EdNA) - Australia 

<http :1 /metad at a. edna. ed u. au/> 

EdNA e urn projeto australiano que envolve todos os setores de educayao 

e treinamento, utilizando urn padrao de metadados baseado no Dublin Core. 

Business Entry Point (BEP) - Australia 

<http://www.business.qov.au/> 

0 Ponto de Entrada de Neg6cios e uma iniciativa do Governo Australiano 

para facilitar a comunicayao entre empresarios e os servic;os do governo. Os 

metadados utilizados sao baseados no Dublin Core e no Australian Government 

Locator Service. Todos os metadados sao coletados em uma base de dados central, 

onde as organizac;6es registram o seu conteudo. Atualmente vern sendo 

desenvolvido urn trabalho para a criayao de metadados automaticos. 

Catalog and Index for French Speaking Health Sites (CISMeF) - Fran~a 

<http :1 lwww .ch u-rouen. fr/cismef/> 

0 CISMeF destina-se a indexayao e descriyao de recursos em lingua 

francesa, disponiveis na Internet, nas areas de medicina e saude. Sao utilizados os 

elementos do Dublin Core como description, resource type, source, language e 

subject. Para as palavras-chave, e utilizado o padrao MeSH thesaurus of Medline, 

incluindo a traduyao em frances. 

No Brasil, algumas das iniciativas que adotaram o padrao Dublin Core sao 

listadas a seguir: 



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria- EMBRAPA 

<http://www.embrapa.br/> 
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A Embrapa, vinculada ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e 

Abastecimento, por se tratar de uma instituic;ao que atua no ramo de pesquisa, 

busca soluc;oes tecnol6gicas para a organizayao da informayao e a gestao do 

conhecimento do qual a empresa e detentora. 

SOUZA et al. (2006, p. 1) citam que: 

Para difundir essa inforrna~o via Web, a Embrapa Informatica Agropecuaria, Embrapa 
lnforrna~o Tecnol6gica e Embrapa Gado de Corte definiram e criaram metodologias e 
ferramentas de organizac;ao da inforrna~o e de gestao do conhecimento. Trata-se da 
Agencia de lnformac;ao Embrapa, urn sistema baseado no tratamento, qualificayao e 
gestao da inforrna~o, tendo como parametres: a integridade do conhecimento; o tempo 
de acesso; a relevancia e a pertinencia de conteudos; a adequayao de linguagem e 
forrnato da inforrna~o; e o desenvolvimento de sistemas de tratamento, disseminayao e 
recupera~o de conteudos. 

Biblioteca Digital Brasileira de Computa~ao (BOBComp) 

<http://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp/> 

A BDBComp constitui-se em urn reposit6rio de artigos publicados em 

Computayao no Brasil. Conforme CONTESSA, LAZZAROTTO e OLIVEIRA (2005), a 

Biblioteca disponibiliza informac;oes dos trabalhos da comunidade brasileira de 

computayao e adota o padrao OAI e o formate Dublin Core para os metadados. A 

BDBComp realiza a coleta (harvesting) de metadados em paginas Web, gerando os 

metadados a partir das paginas HTML das conferencias da Sociedade Brasileira de 

Computayao (SBC). 0 objetivo do trabalho apresentado pelos autores e desenvolver 

um servic;o de gerayao de metadados sobre artigos publicados da SBC como urn 

modulo do sistema JEMS (Journal and Event Management Systemt 

9 Disponivel em: <https://submissoes.sbc.org.br/> 



Biblioteca Digital Brasileira (BOB) 

<http://www.ibict.br/secao.php?cat=Biblioteca%20Digitai%20Brasileira> 
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A BOB e urn projeto desenvolvido pelo Institute Brasileiro de lnforma<;ao 

em Ciencia e Tecnologia (IBICT), que tern como objetivo fomentar mecanismos de 

publica<;ao eletronica na Internet pela comunidade academica brasileira. Utiliza a 

tecnologia de Arquivos Abertos e reune teses e disserta<;6es em formato referencial 

e texto integral de varias institui<;6es na area de Ciencia e Tecnologia. 

0 IBICT adotou alguns principios que fundamentam todo o processo de 

desenvolvimento e implanta<;ao da BOB (KURAMOTO, 2005, p.4): 

• desenvolvimento e uso preferencial de software livre (open source); 

• ado<;ao de modelo distribuido - o Brasil tern dimens6es continentais e 

os acervos de informa<;ao encontram-se em varias institui<;6es, portanto, a ado<;ao 

de urn modelo distribuido com tecnologias que possibilitem integrar esses acervos, 

facilitara todo o processo de sensibiliza<;ao e valoriza<;ao dessas institui<;6es. Nesse 

processo, o IBICT passa a ter o papel de facilitador e integrador. 

• ado<;ao de padroes e protocolos de ampla aceita<;ao internacional -

ass1m como a ado<;ao de padroes e protocolos de ampla aceita<;ao internacional 

como o XML. o Dublin Core permite obter maior interoperabilidade entre os varios 

sistemas de informa<;ao. 

Biblioteca Digital Juridica do Superior Tribunal de Justic;:a (BDJur/ST J) 

<http://bdjur.stj.gov.br/dspace> 

A BDJur/ST J e uma iniciativa de acesso livre a 1nformacao. Trata-se do 

orimeiro reoosit6rio nao academico no Brasil. Integra o Cons6rcio BDJur. uma rede 

de bibliotecas digitais formada oelo Poder Judiciario e 6rqaos essenciais e auxiliares 

da Justica. No reoosit6rio e oossivel encontrar doutrina. legislacao e iurisorud€mcia. 

assim como oalestras. discursos. teses e outros materiais oertinentes a atividade 

iudicante. Os services. em sua essencia. sao gratuitos oara os usuaries. Alauns 
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documentos poderao ter o seu acesso restrito, decorrente dos direitos autorais 

envolvidos. Utiliza metadados do Dublin Core e uma padroniza~o da linguagem de 

alimenta~ao e recupera~ao da informa~o, atraves do uso de urn tesauro unico. 

8.2 CATEGORIAS PARA A DESCRICAO DE OBRAS DE ARTE 

(CATEGORIES FOR THE DESCRIPTION OF WORKS OF ART(CDWA))10 

0 sistema de metadados conhecido como "Categorias para a Descri~ao de 

Obras de Arte" foi desenvolvido no inicio da decada de 1990 pela Funda~o J. Paul 

Getty, por urn grupo de profissionais da area de lnforma~o e Hist6ria da Arte. Trata-

se de diretrizes para descri~o e acesso a informa~o sobre obras de arte, 

arquitetura, outros tipos de cultura materiallagrupamentos e cole~oes de trabalhos, 

bern como imagens relacionadas. 

0 padrao CDWA comp6em-se de 512 categorias e subcategorias. Algumas 

categorias sao consideradas "essenciais" (core), pois representam a informa<;ao 

minima necessaria para identificar e descrever urn objeto de arte ou de arquitetura. 

As categorias consideradas "essenciais" podem variar deoendendo das 

necessidades do resoectivo sistema de informacao e da missao de uma determinada . . 

instituicao. entre outros fatores. 

A partir do CDWA foram derivados os seguintes sistemas: 

CDWA Lite. aue consiste de urn esquema XML oara descrever registros 

essenciais de obras de arte e cultural baseado no CDWA e no Cataloging Cultural 

Obiects: A Guide to Describing Cultural Works and Their lmaaes ( CCO). Os reqistros 

CDWA Lite foram orooostos com a finaiidade de contribuir com a uniao de cataiogos 

e outros reoosit6rios utiiizando o orotoco!o Ooen Archives initiative lOAf) 

10 0 item 8.2 foi traduzido oela autora do trabalho a oartir do site: 
<http: I lwww. getty. ed u/research/cond ucti ng research/standards/cdwa/i ntrod uction. htm I>. 
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Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works 

and Their Images (CCO), fornece diretrizes para selecionar, ordenar e formatar 

dados utilizados para preencher registros de catalogos. 0 sistema lida com 

informac;oes relacionadas a urn subconjunto de Categorias CDWA e do VRA Core. 

Alem destes sistemas especificados acima, o CDWA pode ser relacionado 

com os padroes MARC, Dublin Core, EAD, METS, entre outros. 

As categorias geralmente lidam com diferenc;as entre informac;oes 

direcionadas a exposic;oes (display) e informac;oes direcionadas a recuperac;ao 

(retrievaf). As informac;oes para exposic;oes devem possuir formate e sintaxe simples 

para facil entendimento dos usuaries. enquanto que informacoes para recuperacao. 

frequentemente referidas como indexing. devem ser executadas oor cataloqadores 

orofissionais devido as impiicac6es na recuoeracao de termos de indexacao. 

0 uso das diretrizes do CDWA contribui oara a integridade e lonaevtdade 

dos dados. bern como oara a migracao oara novas midias de armazenamento 

devido ao avanco tecnol6gico. Adicionalmente. orooorciona aos usuanos finais 

acesso confiavel e consistente a informacao. indeoendente da olataforma utilizada. 

Aoresenta-se no Anexo 1. a lista das orincioais categorias do COV1/4. 

sendo aue alqumas destas sao consideradas "essenciais" conforme esoecificadas 

abaixo. As subcateqorias nao estao incluidas neste trabalho. ocr constituirem um 

coroo muito extenso. 0 totai de categorias do CDvVA e de 512. 

No Anexo 2 e aoresentado um exemoio de cataioaacao utiiizando 

cateqorias e subcategorias COWA. 
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9 PROPOSTA DE METADADOS PARA A DESCRICAO DAS OBRAS DO 

ARTIST A PLASTICO ALFREDO ANDERSEN 

0 objetivo desta proposta e apresentar urn conjunto de metadados para 

descrigao de uma colegao de obras de arte, oleos sobre tela, do artista plastico 

paranaense de origem norueguesa Alfredo Andersen (1860-1935). 

Os metadados apresentados poderao ser utilizados no "Projeto Acervo 

Digital Paranaense", que esta sendo desenvolvido em conjunto como Departamento 

de Informatica e subsidiado pela SETI - Secretaria de Estado de Tecnologia e 

Ensino Superior do Parana. 

Serao estudados os seguintes universes a saber: as categorias ja em uso 

no Museu Alfredo Andersen, o padrao de metadados Dublin Core, descrito na segao 

8.1, o padrao de metadados CDWA, descrito na segao 8.2, e a configuragao do 

reposit6rio digital DSpace, na segao 9.5. 

9.1 INTRODU<;AO 

Os objetos artisticos produzidos pela humanidade sao portadores de uma 

grande riqueza de informagoes. Constituem fontes de pesquisa e comunicagao que, 

por sua vez, podem gerar e disseminar novas informagoes e conhecimentos. 

Urn objeto, ao Iongo de sua vida, perde e ganha informagoes em 

conseqL:u3ncia do uso, manutengao, reparos, deterioragao etc. E e esse conjunto de 

informagoes sobre urn objeto que estabelece seu Iugar e importancia dentro de uma 

cultura e que o torna urn testemunho, sem o qual, os seus valores hist6rico, estetico, 

economico, cientifico e simb61ico seriam fortemente diminuidos. (FERREZ, 1994) 

A salvaguarda destes documentos, utilizando sempre as melhores tecnicas 

cientificas disponiveis, constitui fator fundamental na preservagao cultural e 

intelectual para as futuras geragoes. 



60 

Neste sentido, uma possibilidade de preservar e disseminar o patrim6nio 

cultural, produzido par urn individuo ou urn grupo particular, esta na criac;ao e no 

desenvolvimento de repositories digitais que atendam a toda essa produc;ao, 

correlacionando todo contexte existente entre os diversos tipos de documentos. 

(BARBEDO, 2005, p. 2) 

Os museus, como guardi6es da hist6ria da humanidade, ja possuem sites 

na Internet, disponibilizando suas colec;6es virtuais para o publico, configurando-se 

assim, urn novo modele de relacionamento com a sociedade. 

Com a Web e passive! pensar que, finalmente, toda a arte do mundo se 

encontrara, a disposic;ao de todas as pessoas em qualquer Iugar do planeta. 

(PEREIRA e ULBRICHT, 2004, p. 2) 

Neste novo cenario, o Museu Alfredo Andersen, objeto de estudo deste 

trabalho, esta em fase inicial de automatizayao. Possui ainda pouca infra-estrutura 

informacional no que diz respeito a armazenagem e recuperayao da informac;ao. 

A partir dessa realidade, tornou-se interessante o estudo e o 

desenvolvimento de padr6es de metadados que visem a organizac;ao e a descriyao 

exata dos recursos de informayao, com a finalidade de gerenciar, preservar e facilitar 

a recuperayao de documentos digitais, no presente case, objetos artfsticos 

digitalizados. 

9.2 0 ARTISTA 

Alfredo Emilio Andersen nasceu em Kristiansand, Noruega, em 3 de 

novembro de 1860. Apesar do desejo do pai que o filho se tornasse engenheiro 

naval, Andersen aos doze anos iniciou os seus estudos em artes e aos treze anos 

pintou aquela que se sup6e seja a sua primeira tela, intitulada "Akt". 

Viajando na embarcayao capitaneada par seu pai, est eve em 187 4 na 

ltalia, onde entrou em cantata com as grandes obras de arte do Renascimento. 
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Em Oslo, estudou de 1874 a 1877 com Wilhelm Krogh, conhecido pintor, 

ceramista, cen6grafo e decorador, que considerava seu pupilo urn jovem de 

excepcional talento. Mais tarde, mudou-se para a Dinamarca, onde recebeu 

orienta~o do retratista Carl A. Andersen, assistente da Academia Real de Belas 

Artes de Copenhagen. Sua carreira, a partir de entao, alcanya rapida progressao, 

passando o artista a exercer atividades nao s6 de pintor, como de cen6grafo e 

decorador. 

Em 1889, Andersen foi enviado a Franya, como critico de arte, a fim de 

fazer a cobertura do Salao de Paris. Nesta ocasiao, sua tela "Luar do Mar" foi 

adquirida para cole~o do rei Oscar II, da Uniao Sueco-Norueguesa. 

0 fato de ser amante da liberdade e adepto da integra<;ao do homem a 
natureza aproximou-o do famoso escritor Knut Hamsun, autor de "A Fome", que 

tambem defendia tais ideais. Andersen retratou o amigo em 1891, dando inicio, a 

partir de entao, a uma serie de retratos, segundo ele, de carater mais subjetivo. 

Em 1892, Andersen deixa a Europa e viaja para o Brasil. Em Curitiba, o 

artista desenvolveu intensa atividade como pintor e professor, transformando seu 

atelie em uma verdadeira escola de arte. 

Em 1931, Andersen foi agraciado com diploma de Cidadao Honoraria de 

Curitiba pelos relevantes servi<;os prestados a arte do Parana. 

Pintou em 1932 o seu mais conhecido auto-retrato que passou a pertencer 

ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Faleceu em Curitiba no dia 9 de 

agosto de 1935. 

Alem da rica cole~o pertencente ao Museu Alfredo Andersen, em Curitiba, 

outras obras do artista podem ser encontradas em institui<;oes culturais da Noruega, 

no Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, e no Museu de Arte de Sao 

Paulo, entre outras institui<;oes. 



62 

9.3 0 MUSEU 

0 primeiro passo para a criac;:ao do Museu remonta a 1902, ano em que o 

pintor, ja em Curitiba, funda em seu primeiro atelie, na Rua Marechal Deodoro, a 

Escola de Desenho e Pintura, mais tarde transferida para urn antigo sobrado na 

atual Rua Mateus Leme, n° 336. 

Em 1971, o predio e tombado pelo Patrimonio Hist6rico e Artistico do 

Estado. 

A partir de 1979, passa a ser denominado Museu Alfredo Andersen e 

como, 6rgao publico estadual, e vinculado a Secretaria da Cultura, tendo como 

principais objetivos recolher, conservar, catalogar expor e difundir a obra do artista e 

de seus discipulos, bern como ministrar o ensino tecnico e artistico, promovendo 

exposic;:oes e cursos de formayao e atualizayao. 

0 Museu expoe permanentemente o seu acervo, composto de 57 telas, 50 

desenhos, alem de inumeros documentos e objetos de uso deixados pelo patrono. 

Promove, paralelamente, exposic;:6es temporarias de artistas do paise do exterior. 

9.4 A COLECAO 

0 trabalho de Alfredo Andersen segue tres importantes linhas tematicas: a 

paisagem, o retrato e as cenas de genero. Como pintor e desenhista, documentou 

Curitiba e sua epoca, retratando urn grande numero de politicos e personalidades da 

sociedade de entao. 

No retrato, o artista explora os efeitos de claro-escuro, caracteristica 

comum entre os pintores n6rdicos. Nas paisagens e cenas de gemero as 

composic;:oes tendiam para os escuros e cinzas, mas ao contato com o sol dos 

tr6picos, os tons escuros sao substituidos por outros mais leves e luminosos, mais 

pr6ximos do lmpressionismo. 

A relac;:ao da colec;:ao das obras de arte, composta por 58 telas, e 
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apresentada conforme quadro abaixo: 

QUADRO 8- RELACAO DE OBRAS 
Linha Tombamento Titulo 

tematica 

2 Entardecer (conhecido como PAISAGEM DA 
NORUEGA) 

3 Paisagem europeia (conhecida como PAISAGEM) 

6 Fundo de Quintal (conhecido como PAISAGEM DE 
SANTA TEREZA) 

9 Paisagem do Sui (conhecido como PAISAGEM 
PARANAENSE) 

Paisagens 39 Barco noruegues 

41 Porto de Paranagua 

44 Entrada da Barra do Sui Par do Sol 

45 Vista do Alto da Gloria 

50 Paisagem Marinha Barra do Sui 

51 Paisagem com Urias 

58 Cemiterio Noruegues 

1 Duas rac;:as 

4 Retrato de Carlos Comes 

5 Colona com Chapeu (conhecido como ESTUDO DE 
CAB LOCO) 

7 A dama de verde 

8 Lavando Roupa 

10 Dona Ana na intimidade (conhecido como INTIMIDADE I) 

11 Velha professora 

13 Diretor da estrada de ferro (conhecido como ARTHUR 
DE ABREU) 

Retratos 
14 Retrato de Nelson Martinez (conhecido como FILHO DE 

PIETRO MARTINEZ) 

15 Retrato de Maria Cafe 

18 Marinheiro em repouso (conhecido como LENDO 
CORRESPOND~NCIA) 

19 Av6 de Lange de Morretes cujo nome e Ana Wasserman 
Bockmann 

20 Avo de Lange de Morretes (conhecido como AUGUSTO 
BOCKMANN) 

21 Julio Hauer 

22 Pai de Ada Macaggi 

Continua 
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Continua~o 

23 Mae de Ada Macaggi 

24 Retrato de Lange de Morretes 

30 Fim de romance 

31 Maria Bueno 

32 A moc;a e a estatueta (suposto) 

33 Retrato de Maria Amelia D' Assumpc;ao 

34 Pessoas ao Redor da Mesa (conhecido como FAMILIA) 

35 Retrato de Rachele Colle Valmassoni 

36 Retrato de Maria Josepha de Franc;a Pimpao 

37 Retrato de Guigui (conhecida como MO<;::A DAS 
FLORES) 

Retratos 38 Retrato de Monsieur Laforce 

40 Retrato de Anna, esposa e mae 

42 Retrato de Frederico de Marco 

46 A bordo do navio 

47 Retrato do Visconde de Nacar 

48 Auto-Retrato 

52 Retrato de Dr. Per Carl Dusen 

53 Retrato de Ludovico Bienieck 

55 Retrato de Luiz Franc;a 

56 Retrato de Hon6rio Decio da Costa 

57 Retrato de Sinhazinha Rebello 

12 Dona Ana e Alzira em casa (conhecido como 
INTIMIDADE II) 

16 Troglodita 

17 Interior do atelier do mestre (conhecido como INTERIOR 
DE ATELIER) 

25 Desconhecido I 
Cenas de 26 Desconhecido II genero 

27 Estudo Humano (conhecido como ESTUDO DE FIGURA) 

28 Oficina de Tanoeiro (conhecido como CASA DE 
TANOEIRO) 

29 Queima do mate (conhecido como SAPECADA) 

43 Domingo de tarde 

54 Fazendo fosquinhas 

FONTE: Museu Alfredo Andersen 
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9.5 REPOSITORIOS DIGITAIS DE INFORMA<;AO 

0 acesso livre ao conhecimento cientifico tern sido uma reivindicayao 

mundial da comunidade cientifica global. Varios paises estao criando grandes 

reposit6rios de informayao digital contendo diferentes tipos de conteudos e formatos 

de arquivos digitais. 0 DSpace Institutional Digital Repository System e urn entre 

varios projetos, atualmente em operayao, orientados a criayao de reposit6rios 

institucionais e a preservayao digital. (IBICT) 

0 DSpace e urn reposit6rio digital, desenvolvido pelo Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) e a Hewlett-Packard (HP). E urn software livre, sob a 

forma de urn produto do tipo open source, e pode ser adaptado e expandido 

funcionalmente conforme termos do Berkeley Software Distribution (BSDyu Open 

Source License, licenya que define os termos da utilizac;ao e distribuiyao para 

software de dominio publico. 

A plataforma de software livre, possibilita as instituiyOeS: 

• capturar e descrever documentos digitais de acordo com urn workflow 

adaptavel aos processos especificos de uma comunidade. 

• distribuir os documentos digitais da instituiyao na Web, possibilitando a 

pesquisa e obtenyao de c6pias aos utilizadores. 

• preservar os documentos digitais a Iongo prazo. (Luso Dspace) 

0 DSpace aceita todo tipo de recurso digital, como livros, teses, programas 

de computador, publicayoes multimidia, registros administrativos, noticias de jornais, 

bases de dados bibliograficas, imagens, arquivos de audio e video, coleyaes de 

bibliotecas digitais, paginas Web, entre outros. 

0 sistema de informac;ao do DSpace apresenta a seguinte estrutura: 

11 Disponivel em: <bJ1!2J/~""{w bsd___gr:gi> 



66 

FIGURA 9- ESTRUTURA DO DSPACE 

lnstituicao .:. 

Comunidade 1 Comunidade2 ComunidadeN 

ColeGao 1 I I I Colec;aoN 

lteml ltem2 I I I ltemN 

FONTE: MARTINHAGO (0 Software Dspace, slide 8) 

As comunidades sao niveis hierarquicos da estrutura de dados projetada. 

As colec;oes sao agrupamentos de obras semelhantes ou relacionadas, pertencentes 

as comunidades. Os itens sao as obras ou objetos digitais. 

Para a descric;ao dos documentos, o DSpace utiliza a recomendac;ao de 

metadados Dublin Core qualificados, baseada no formato de registro sugerido pelo 

Libraries Working Group Application Profile. Existem campos adicionais para 

resumos dos documentos, palavras-chave, metadados tecnicos e metadados sobre 

direitos autorais. Apenas tres campos sao obrigatorios: titulo, idioma, e data de 

deposito, sendo todos os outros campos opcionais. 

0 DSpace tern urn circuito de deposito (workflow) simples, isto e, uma 

sequencia de passos dividida em 7 etapas necessarias para aceitar ou nao a 

submissao de urn documento a base de dados, conforme demonstrado a seguir: 

FIGURA 10- BARRA DE PROGRESSO DO PROCESSO DE DEP6SITO DO DSPACE 

FONTE: FONTE: MARTINHAGO (0 Software Dspace, slide 10) 
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Para dar inicio ao processo, e necessaria selecionar a comunidade e a 

colec;ao para a qual se vai depositar o documento. Ap6s a conclusao do processo de 

deposito, existe urn processo de aceitac;ao que pode ter ate tres passos. 0 passo 

final deste processo de aceitac;ao e o da valida«;ao dos metadados. 

A HP e o MIT possuem urn projeto de pesquisa chamado SIMILE12 

(Semantic lnteroperability of Metadata and Information in unLike Environments), que 

tern como objetivo investigar a possibilidade de suportar esquemas de metadados 

complexes e algumas tecnologias da Web Semantica desenvolvidas pela W3C. 

A plataforma DSpace vern sendo utilizada par urn numero crescente de 

instituic;oes. No exterior, existem aproximadamente 266 instituic;oos em 43 paises 

<http.//wiki.dspace.org/index.php!Dspacelnstances>. No Brasil, de acordo com o 

IBICT (2005), as seguintes instituic;oes utilizam o DSpace: 

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertac;Qes da Universidade Federal do 

Parana (UFPR) 

• Reposit6rio lnstitucional Digital do Institute Brasileiro de lnformac;ao em 

Ciencia e Tecnologia (RIDI) 

• Biblioteca Digital Juridica do Supremo Tribunal de Justic;a (BDJur) 

• Reposit6rio lnstitucional da Sociedade Brasileira de Estudos 

lnterdisciplinares da Comunicac;ao (Intercom) e da Rede de lnformac;ao 

em Comunicac;ao dos Paises de Lingua Portuguesa (Portcom) 

(REPOSCOM) 

• Reposit6rio lnstitucional da Universidade Cat61ica de Brasilia (UCB) 

• Reposit6rio Eletronico do Departamento de Ciencias Agrarias da 

Universidade de Taubate (UNIT AU) 

• Biblioteca Virtual sabre Corrupc;ao 

• Institute Antonio Carlos Jobim 

• Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
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9.6 METODOLOGIA 

Na elaborayao de uma proposta de metadados para o Museu Alfredo 

Andersen, foram considerados os seguintes aspectos: 

a) padrao de metadados Dublin Core; 

b) padrao de metadados CDWA; 

c) padrao de metadados utilizados no reposit6rio DSpace; 

d) categorias utilizadas pelo Museu para recuperayao das informay6es no 

formato fisico; e 

e) categorias utilizadas pelo Museu para recuperayao das informayaes no 

formato digital. 

Para recuperayao fisica, o Museu utiliza fichas de 21 ,Ocm x 29,5cm, com 

as seguintes categorias: 

QUADRO 9- CATEGORIAS PARA RECUPERACAO FISICA 
Categoria utilizada Descri~ao 

Tombamento Numero de registro e pagina do Livro Tombo, onde a obra se encontra 
registrada 

Livro Ntimero do livro e volume, onde a obra se encontra registrada 

Data Data do registro da obra 

Aut or Responsavel intelectual pelo conteudo da obra de arte 

Titulo Titulo atribuido a obra 

Procedencia lnstituiyao proprietaria da obra 

Descriyao Descriyao do conteudo da obra 

Caracteristicas da pe«;a: 

Altura Dimensao vertical da obra, em centimetros, sem a moldura 

Largura Dimensao horizontal da obra, em centimetros, sem a moldura 

Outras Dimensoes da obra com moldura 

Data da execuyao Data da execuyao da obra 

Posiyao da assinatura Local onde se encontra a assinatura do responsavel intelectual pelo 
conteudo da obra 

Tecnica Processo e materiais utilizados na criayao da obra 

Suporte Material que serve como base para aplicayao da tinta 

Continua 
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Continuayao 

Chassis Quadro rigido de madeira para fixar o tecido 

Moldura Omamento 

Tratamento Hist6rico das restaurac;Oes efetuadas na obra 

Hist6rico da obra Descri98o do hist6rico da obra desde a sua cria98o 

Biografia Descri98o da vida do autor 

Referencias bibliograficas Fontes utilizadas para escrever a biografia do autor da obra 

Recadastramento Nome da pessoa que efetuou um novo cadastramento 

FONTE: Museu Alfredo Andersen 

Para recuperac;ao digital, o Museu disp6e de urn site na Internet 

<http://www.pr.gov.br/maa/>. Na pagina "acervo" existe o link "pesquise o acervo" 

que leva a jane Ia de "consulta de acervo". Nesta jane Ia existem diversos campos 

para detalhar a pesquisa, conforme apresentado na figura a seguir: 

FIGURA 11 - PAGINA DE "CONSUL TA DE ACERVO" DO MUSEU ALFREDO ANDERSEN 

Area: -2.el:::ore-

Categoria: - Seleaone-

C6digo: 

Nome: 

Cole~o: -Seleaone -

ProcedBncia : 

Autor: - Selecione -

TScnica : - Selecione-

Material: - Selecione-

Data de Refer~ncia : 

FONTE: Museu Alfredo Andersen 

I Pesquise.r I 
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Na op~o "Alfredo Andersen", selecionada a partir do campo "Aut or", sao 

disponibilizadas as seguintes categorias: 

A QUADRO 10- CATEGORIAS PARA RECUPERAC1 0 DIGITAL 
Categoria utilizada Descri!fio 

C6digo C6digo atribuido a imagem digital 

Nome Titulo atribuido a obra 

Area Tipo de arte 

Cat ego ria Classifica~o 

ldentifica~o Numero de registro da obra 

Data inicio Data da cria~o da obra 

Assinatura Se a obra possui assinatura 

Procedencia lnstitui~o proprietaria da obra 

Especie documento Se a obra e original ou c6pia 

Conserva~o Material aplicado para conserva~o 

Estado de conserva~o Estagio atual de conserva~o 

Localiza~o da p~ Local onde se encontra a obra 

Descri~o Descri~o do conteudo da obra 

Hist6rico Hist6rico dos proprietarios da obra 

Observac;Oes Observac;Oes sobre o tipo de moldura 

Descri~o inscri~o Local onde ha uma inscri~o 

lnscri~o Descri~o da inscri~o 

Aut or Responsavel intelectual pelo conteudo da obra de arte 

Tecnica Tecnica utilizada na obra 

Material Suporte 

Restaura~o Hist6rico da restaura~o 
FONTE: Site do Museu Alfredo Andersen 

Ap6s analise das categorias apresentadas, foi elaborado urn esquema 

preliminar para uma proposta de aplica~o de metadados para uma cole~o de 

obras de arte, conforme Apendice I. 

0 padrao Dublin Core foi o ponto de partida para a elaborac;ao desta 

proposta. Porem, por se tratar de urn padrao simplificado, voltado para a descric;ao 

de objetos disponiveis na Web, a autora considerou tambem a utiliza~o do padrao 

CDWA, desenvolvido especialmente para descric;ao e acesso a informac;oes sobre 

obras de arte, arquitetura e imagens relacionadas. 
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A proposta foi elaborada com base nas categorias descritas na Se9ao 

7.5.2, procurando atender as necessidades de recuperayao da informa9ao do Museu 

de forma (mica e clara. 

A seguir, sao apresentados os metadados propostos com os respectivos 

qualificadores, identificando as fontes, as categorias, conforme mencionado acima, e 

uma breve descri9ao. 

Por se tratar de metadados bastante especificos, especialmente ao nivel 

dos qualificadores, a autora sugere que a defini9ao dos mesmos seja feita 

consensualmente com os tecnicos atualmente envolvidos com a classifica9ao e 

cataloga9ao do material. Sugere ainda, que nesta definiyao de metadados seja 

levada em considerayao sua exeqOibilidade relativamente: 

- as necessidades da instituiyao; e 

- aos recursos humanos envolvidos. 
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QUADRO 11- DESCRICAO DOS METADADOS PROPOSTOS 
Metadados/Descri~o Qualificadores/Descri~o Fonte Categoria 

Aut or Biografia Dublin Core Descritivo 
Nome do responsavel pelo Descrir;ao ou hist6ria da vida do autor 
conteudo intelectual da obra. da obra. 
0 nome deve ser indicado 
primeiramente pelo sobrenome, Referencias bibliograficas 
seguido dos prenomes. Referfmcias bibliograficas sabre a 

biografia do autorda obra. 

Titulo Alternative Dublin Core Descritivo 
Titulo da obra. Titulo altemativo da obra. 

Ass unto Dublin Core Descritivo 
T6pico relacionado ao objeto 
descrito. -
Recomenda-se utilizar um 
vocabulario controlado. 

Tipo DCMI Type Vocabulary Dublin Core Descritivo 
Genero da obra CDWA 

Estilo/Periodo/Movimento 
Descrir;ao das caracteristicas da obra 
em relar;ao a um estilo, periodo ou 
movimento em particular. 

Descri~o Termos de indexa~o Dublin Core Descritivo 
Descrir;ao das informar;Oes visuais Descrir;ao do assunto por meio de 
da obra para informar;oos textuais. descritores ou termos livres. 

Data Cria~o Dublin Core Descritivo 
As datas estao associadas ao ciclo Data da criar;ao da obra. 
de vida da obra. 
Recomenda-se a utilizar;ao de Aquisi~o 
padroes intemacionais. Data da aquisir;ao da obra. 

Idiom a Dublin Core Descritivo 
ldioma relativo as descrir;oes sabre 
o conteudo intelectual da obra. -
Recomenda-se a utilizar;ao de 
padroes intemacionais. 

Materiais e tecnicas CDWA Descritivo 
Descrir;ao das substancias, -materiais e tecnicas utilizadas na 
criar;ao da obra. 

Medida Unidade metrica CDWA Descritivo 
lnformar;Oes sabre as dimens6es A unidade metrica utilizada na medir;ao 
da obra. da obra. Ex.: centimetro. 

Tipo 
0 tipo de dimensao. Ex.: laryura, altura. 

Valor sem a moldura 
Valor numerico da medir;ao da obra 
com a moldura. Ex. 76 - 23, 9. 

Valor com a moldura 
Valor numerico da medir;ao da obra 
sem a moldura. 

Continua 
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lnscric;:ao/Marcas Tipo CDWA Descritivo 
Descri~ao de inscri~6es ou marcas 0 tipo de inscri(}iio ou marca. Ex.: 
na obra. assinatura, data, estampa de 

colecionar, etc. 

Local 
lndica~ao do local onde se encontra a 
inscri~ao ou marca na obra. 

Aut or 
Nome da pessoa responsavel pela 
inscri(}iio ou marca na obra. 

Data 
Data de quando a inscri~ao ou marca 
foi colocada na obra. 
Recomenda-se a utiliza~ao de padroes 
intemacionais. 

Propriedade/Hist6rico dos CDWA Administrativo/ 
colecionadores Descritivo -Hist6rico do proprietario atual e 
proprietario(s) anterior(es) 

Aprecia¢es criticas Autor CDWA Administrativo/ 
Opinioes criticas sabre a obra. 0 nome da pessoa que fez o Descritivo 

comentario sabre a obra. 

Data 
Data em que foi feito o comentario 
sabre a obra. 
Recomenda-se a utiliza~ao de padroes 
intemacionais. 

Comentario 
Descri~ao do conteudo do comentario 
sabre a obra. 

Tipo Documento 
Tipo de documento que contem o 
comentario sabre a obra. Ex.: artigo de 
jomal. 

Referencia 
Referencias dos comentarios sobre a 
obra. 

Observac;:ao Administrativo/ 
lnforma¢es complementares nao - - Descritivo 
previstas anteriormente. 

ldentificador Numero registro Dublin Core Administrativo 
Numeros ou caracteres utilizados Numero de registro da obra no Livro 
para identificar a obra de forma Tombo. 
unica. 

Uniform Resource Identifier (URI) 
Ende~o unico na Internet. 

Direitos autorais Data Dublin Core Administrativo 
Declara~ao de direitos autorais da Data da declara~ao de direitos autorais 
obra. da obra. 

Recomenda-se a utiliza~ao de padroes 
intemacionais. 

Continua 
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Hist6rico da Cataloga,.:8o I nstitui,.:8o CDWA Administrativo 
Documenta(fiiO da cria(fao e A institui(fiio em que a pessoa que 
modifica(fao de descri!fao da obra. escreveu ou revisou a descrifijo da 

obra e afiliada. 

Nome do catalogador 
0 nome da pessoa que escreveu, 
registrou ou revisou as informayaes 
sobre a obra. 

Data 
A data em que a ayao ocorreu. 
Recomenda-se a utilizayao de padroes 
intemacionais 

Hist6rico de I nstitui,.:8o CDWA Administrativo 
T ratamento/Conserva,.:8o Nome da instituiyao a qual pertence o 
Descri(fao dos procedimentos para responsavel pelo tratamento e 
tratamento e conservayao da obra. conservayao da obra. 

Nome 
Nome da pessoa responsavel pelo 
tratamento e conservayao da obra. 

Data solicita~o 
Data da so/icitayao do tratamento ou 
conservayao da obra. 
Recomenda-se a utilizayao de padroes 
intemacionais. 

Data condusao 
Data da conclusao do tratamento ou 
conservayao da obra 
Recomenda-se a utilizayao de padroes 
intemacionais. 

Hist6rico de Exibi,.:8o/Emprestimo Titulo CDWA Administrativo 
Hist6rico das exibit;oes ou mostras Titulo da exibit;ao. 
das quais a obra tenha participado 
dentro ou fora do Museu e qualquer Local 
emprestimo realizado, mesmo nao Local onde foi realizada a exibiyao. 
sendo para uma exibifiio formal. 

Data 
Data da realizayao da exibiyao. 
Recomenda-se a utiliza(fiio de padroes 
intemacionais. 

Curador 
Nome do responsavel pela sele!fiio das 
obras para a exibiyao. 

Organizador 
Nome do responsavel pela organizayao 
da exibiyao. 

Patrocinador 
Nome da pessoa ou instituiyao que 
patrocinou a exibiyao. 

Continua 
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Documenta~o visual relacionada Tipo CDWA Administrative/ 
para visualiza~o ldentificagiio do tipo de imagem. Ex.: Tecnico 
Descrigao de imagens que slide, imagem digital, etc. 
fomecem informagoos sobre a 
obra. Titulo 

Titulo atribuido a imagem. 

Formato 
Formato de arquivo. Ex.: JPEG, TIFF, 
etc. 

Tamanho em bytes 

Dimensoes em pixels 

Data da digitaliza~o 
Data da digitalizagao da imagem. 
Recomenda-se a utilizagao de padroes 
intemacionais. 

Data de dep6sito 
Data do dep6sito da imagem 
digitalizada no reposit6rio. 
Recomenda-se a utilizagao de padroes 
intemacionais 

Documenta~o visual relacionada Tipo CDWA Administrative/ 
para armazenamento ldentificagao do tipo de imagem. Ex.: Tecnico 
Descrigao de imagens que slide, imagem digital, etc. 
fomecem informagoes sobre a 
obra. Titulo 

Titulo atribuido a imagem. 

Formato 
Formato de arquivo. Ex.: JPEG, TIFF, 
etc. 

Tamanho em bytes 

Dimensoes em pixels 

Data da digitaliza~o 
Data da digitalizagao da imagem. 
Recomenda-se a utilizagao de padroes 
intemacionais. 

Data de dep6sito 
Data do dep6sito da imagem 
digitalizada no reposit6rio. 
Recomenda-se a utilizagao de padroes 
intemacionais 

FONTE: Elabora~o da autora 
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9.7 EXEMPLOS DE APLICA<;OES DE METADADOS 

A seguir, sao apresentados exemplos de aplica<;ao de metadados, 

conforme proposta descrita na Se<;ao 9.6. Foram selecionadas cinco obras do artista 

plastico, seguindo as tres linhas tematicas: paisagem, retrato e cenas de genera. 
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Obra 1 - RETRA TO DE CARLOS GOMES 

AUTOR: Andersen, Alfredo 

8/0GRAF/A: Alfredo Andersen nasceu em Kristiansand, na Noruega, em 3 de 

novembro de 1860. Realizou sua primeira tela intitulada "Akt" aos treze anos. Foi 

ace ito como discipulo de Wilhelm Krog e permaneceu de 187 4 a 1877, trabalhando 

como pintor, escultor, decorador, cen6grafo e desenhista. Em 1879 ingressou por 

concurso, na Academia Real de Belas Artes de Copenhagen, onde permaneceu ate 

1883. Alem de pintor e cen6grafo, foi arranjador teatral e fez incursoes pela musica, 

tocando flauta e cantando em coral. Como critico de arte foi enviado a Paris para o 

Salao oficial de Belas Artes. De 1891 a 1892 viajou pela Europa, Asia, india e 

America. Ao chegar ao Brasil na Paraiba do Norte em 1892 pintou "Porto de 

Cabedelo", seu primeiro registro artistico no pais. Em 1902 transferiu-se para a 

capital paranaense, Curitiba. Fez projetos para escolas oficiais de artes e foi 
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professor de Desenho na Escola Alema e no Coh~gio Paranaense, e em 1909 

passou a lecionar na Escola de Belas Artes e lndustrias. Como pintor e desenhista 

documentou sua epoca e personalidades da sociedade, dentro de tres importantes 

linhas tematicas: o retrato, a cena de genero e a paisagem. Utilizou uma linguagem 

plastica propria, fruto das concep<;oes artisticas presentes na Noruega do Seculo 

XIX. Em 9 de agosto de 1935, Andersen faleceu na sua residencia-atelie, onde se 

situa hoje o Museu. Por seu trabalho artistico durante toda sua vida passou a ser 

considerado o "Pai da Pintura Paranaense". 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: Apud 2001 Andersen volta a Noruega. 

Textos: FERREIRA, Ennio Marques; AGUILAR, Nelson. Curitiba, 2001. 

TiTULO: Retrato de Carlos Gomes 

AL TERNA TIVO: -

TIPO: Pintura 

ESTILOIPERIODOIMOVIMENTO: Academico/Ciassico 

DATA 

CRIA9AO: 1912 

AQUISI9AO: 1972-02-02 

ASSUNTO: retrato 

DESCRit;AO: Retrata Carlos Gomes na posi<;ao% voltado para direita. Pele rosada, 

olhos castanhos escuros, cabelos grisalhos ate a altura da nuca, penteados para 

tras, deixando a mostra a maior parte das orelhas das quais e vista somente a da 

direita. Testa saliente com entradas laterais, bigodes compridos tambem grisalhos 

encobrindo a maior parte da boca. Veste palet6 e gravata borboleta preta e camisa 



branca. Fundo em tons de verde, mais clara na parte direita. 

TERMOS DE INDEXA(:AO: Carlos Gomes; retrato; compositor. 

DIREITOS AUTORAIS: Museu Alfredo Andersen 

DATA: 

MA TERIAIS E TECNICAS: Oleo sabre tela 

MEDIDA 

UN/DADE METRICA: centimetre 

TIPO: altura 

VALOR SEM A MOLDURA: 53,0 

VALOR COM A MOLDURA: nao informado 

TIPO: largura 

VALOR SEM A MOLDURA: 47,0 

VALOR COM A MOLDURA: nao informado 

INSCRICAOIMARCAS 

T/PO: autenticagao 

LOCAL: canto inferior esquerdo 

AUTOR: Freysleben 

DATA: 

ID/OMA: Portugues 

IDENTIFICADOR 

NUMERO REGISTRO: 006 

PAGINA: 06 
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LIVRO: 3633- Vol. 01 

DATA: 1972 

UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER (URI): 

http://celeparl.pr. gov. brlmuseulacervolmostrar_imagem. asp ?Codlmagem= 761 

DOCUMENTAf;AO VISUAL RELACIONADA PARA VISUALIZAf;AO 

T/PO: imagem digital 

TfTULO: Retrato de Carlos Gomes 

FORMATO: GIF 

TAMANHO EM BYTES: 29.318 

DIMENSOES EM PIXELS: 350 x 425 pixels 

DATA DA DIGITALIZA9AO: 

DATA DE DEPOSITO: 2007-03-10 

DOCUMENTAf;AO VISUAL RELACIONADA PARA ARMAZENAMENTO 

T/PO: 

T{TULO: 

FORMATO: 

TAMANHO EM BYTES: 

DIMENSOES EM PIXELS: 

DATA DA DIGITALIZA9AO: 

DATA DE DEPOSITO: 

HISTORICO DA CATALOGAf;AO 

INSTJTUI9AO: 

NOME DO CATALOGADOR: 

DATA: 
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HISTORICO DE EXIBICAOIEMPRESTIMO 

TITULO: 

LOCAL: 

DATA: 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 

PA TROC/NADOR: 

HISTOR/CO DE TRATAMENTO/CONSERVACAO 

INSTITUJ(;Ao: 

NOME: Maria Esther Teixeira da Cruz 

DATA SOLICITA9AO: 

DATA CONCLUSAO: 1979-02-12 
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PROPRIEDADEIHISTOR/CO DOS COLECIONADORES: Adquirida pelo Museu 

Alfredo Andersen do Sr. Joao Batista de Campos Mello, atraves de seu procurador 

Sr. Jose Schlapak, conforme documento P.H.- DAC- SECE Portaria no 1/72 de 02-

02-1972. 

APRECIACOES CRiTICAS 

AU TOR: 

DATA: 

COMENTARIO: 

TIPO DOCUMENTO: 

REFERENCIA: 

OBSERVACAO: Moldura - Madeira com relevos dourados em gesso trabalhado 

formando frisos. 
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Obra 2- PORTO DE PARANAGUA 

AUTOR: Andersen, Alfredo 

BIOGRAFIA: Alfredo Andersen nasceu em Kristiansand, na Noruega, em 3 de 

novembro de 1860. Realizou sua primeira tela intitulada "Akt" aos treze anos. Foi 

aceito como discipulo de Wilhelm Krog e permaneceu de 1874 a 1877, trabalhando 

como pintor, escultor, decorador, cen6grafo e desenhista. Em 1879 ingressou por 

concurso, na Academia Real de Belas Artes de Copenhagen, onde permaneceu ate 

1883. Alem de pintor e cen6grafo, foi arranjador teatral e fez incursoes pela musica, 

tocando flauta e cantando em coral. Como critico de arte foi enviado a Paris para o 

Salao oficial de Belas Artes. De 1891 a 1892 viajou pela Europa, Asia, india e 

America. Ao chegar ao Brasil na Paraiba do Norte em 1892 pintou "Porto de 

Cabedelo", seu primeiro registro artistico no pais. Em 1902 transferiu-se para a 

capital paranaense, Curitiba. Fez projetos para escolas oficiais de artes e foi 

professor de Desenho na Escola Alema e no Colegio Paranaense, e em 1909 

passou a lecionar na Escola de Belas Artes e lndustrias. Como pintor e desenhista 
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documentou sua epoca e personalidades da sociedade, dentro de tres importantes 

linhas tematicas: o retrato, a cena de genero e a paisagem. Utilizou uma linguagem 

plastica propria, fruto das concep¢es artisticas presentes na Noruega do Seculo 

XIX. Em 9 de agosto de 1935, Andersen faleceu na sua residencia-atelie, onde se 

situa hoje o Museu. Por seu trabalho artistico durante toda sua vida passou a ser 

considerado o "Pai da Pintura Paranaense". 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: Apud 2001 Andersen volta a Noruega. 

Textos: FERREIRA, Ennio Marques; AGUILAR, Nelson. Curitiba, 2001. 

TiTULO: Porto de Paranagua 

AL TERNA TIVO: -

TIPO: Pintura 

ESTILOIPERIODOIMOVIMENTO: Tendencia modema dentro do impressionismo 

DATA 

CRIA(:AO: 1926 

AQUISI(:AO: 1980 

ASSUNTO: porto; mar; navio; paisagem marinha. 

DESCRICAO: Paisagem litoranea do bairro Rocio, em Paranagua, litoral do Parana. 

Em primeiro plano, ve-se areias claras em tom branco rosado e areas escuras em 

tons de ocre e carmim a esquerda e ocre esverdeado a direita do quadro em 

pinceladas largas e espessas na horizontal, mais proximo a margem, no canto 

inferior esquerdo, ha tons lilases sobre a vegeta<;ao. Ainda a direita, tomando o ter90 

superior do quadro e fechando o primeiro plano, ha uma pequena eleva<;ao do 

terreno em tom esverdeado, seguido de vegeta9ao e arvores sombreadas em lilas. 
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lniciando o segundo plano, ha o telhado de uma casa acinzentada e a sua esquerda, 

uma palmeira e arvoredo que se estende ate o porto; a esquerda destes, na area, 

caminha de costas uma figura em trajes acinzentados com uma balsa marrom 

tranc;ada no corpo. No terc;o esquerdo do quadro, ainda em segundo plano, ve-se o 

mar em tom branco azulado com canoa e figura na margem. Na margem que corta o 

quadro na horizontal quase ao centro, no lado esquerdo ve-se uma figura em pee 

de costas. Fechando o segundo plano, na linha do horizonte, ha urn trapiche e por 

tras deste esta o porto e navios em tons de azul-acinzentado, sendo que ao centro 

do quadro para a esquerda ha fumaya em tons cinza-acarminado, aparentemente 

saindo da chamine de urn dos navios. Em ultimo plano, aparecem montanhas em 

tom acinzentado pela neblina e o ceu nublado em tom branco-acinzentado, com 

nuances de lilas ate nuances azuis mais pr6ximos a borda superior do quadro. 

TERMOS DE INDEXA(;AO: porto; mar; navio; paisagem marinha; pescadores. 

DIREITOS AUTORAIS: Museu Alfredo Andersen 

DATA: 

MATERIAlS E TECNICAS: Oleo sabre tela 

MEDIDA 

UN/DADE METRICA: centimetro 

TIPO: Altura 

VALOR SEM A MOLDURA: 19,5 

VALOR COM A MOLDURA: nao informado 

TIPO: Largura 

VALOR SEM A MOLDURA: 28,5 

VALOR COM A MOLDURA: nao informado 



INSCRI(:AOIMARCAS 

T/PO: assinatura 

LOCAL: canto inferior direito 

AUTOR: Alfredo Andersen 

DATA: 1926 

IDIOMA: Portugues 

IDENTIFICADOR 

NUMERO REGISTRO: 049 

PAGINA: 29 

LIVRO: 3633- Vol. 01 

DATA: 1980 

UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER (URI): 
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http://celepar7. pr. gov. brlmuseulacervolmostrar_imagem. asp ?Cod/ magem=2444 

DOCUMENTA(:AO VISUAL RELACIONADA PARA VISUALIZA(:AO 

T/PO: imagem digital 

TITULO: Porto de Paranagua 

FORMATO: GIF 

TAMANHO EM BYTES: 44.045 

DIMENSOES EM PIXELS: 425 x 277 pixels 

DATA DA DIGITALIZA(JAO: 

DATA DE DEPOSITO: 2007-03-1 0 

DOCUMENTA(:AO VISUAL RELACIONADA PARA ARMAZENAMENTO 

T/PO: 

TITULO: 



FORMATO: 

TAMANHO EM BYTES: 

DIMENSOES EM PIXELS: 

DATA DA DIGITALIZA9AO: 

DATA DE DEPOSITO: 

HISTORICO DA CATALOGACAO 

INSTITUI9AO: 

NOME DO CATALOGADOR: 

DATA: 

HISTORICO DE EXIBICAOIEMPRESTIMO 

TITULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: Pinacoteca do Estado de Sao Paulo- Sao Paulo- Brasil 

DATA: 2001-10-01 a 2001-10-28 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 
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PA TROCINADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 

Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pisa; 

Metropolitan. 

TITULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: Museu de Arte Sorlandets- Kristiansand- Noruega 

DATA: 2001-11-17 a 2002-02-15 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 

PA TROCINADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 

Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pisa; 

Metropolitan. 



TITULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: City Hall - Oslo - Noruega 

DATA: 2002-02 a 2002-03 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 
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PA TROC/NADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 

Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pisa; 

Metropolitan. 

TITULO: 2001: Marinhas do Mestre Alfredo 

LOCAL: Museu Alfredo Andersen- Curitiba- Brasil 

DATA: 2003-06-30 a 2003-09-14 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: Museu Alfredo Andersen 

PA TROCINADOR: 

HIS TOR/CO DE TRA TAMENTO/CONSERVACAO 

INST/TUI(;AO: Centro de Conservac;ao e Restauro da SEEC. 

NOME: 

DATA SOLICITA(;AO: 1988-06-21 

DATA CONCLUSAO: 1989-08-13 

INSTITUI(;AO: 

NOME: Maria Cecilia Cavalcanti Germano 

DATA SOL/CITA(;AO: 

DATA CONCLUSAO: 2000 
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PROPR/EDADEIHISTOR/CO DOS COLEC/ONADORES: Obra doada pela filha de 

Alfredo Andersen, Sra. Alzira Odilia Andersen Ferreira ao M.A.A. em 1980-11-25, 

nesta capital paranaense. A doac;:ao ocorreu no Museu Alfredo Andersen quando da 

abertura da "Exposic;:ao Retrospectiva de Andersen", em comemorac;:ao aos 120 

anos de nascimento do pintor. 

APREC/At;OES CRiTICAS 

AU TOR: 

DATA: 

COMENTARIO: 

TIPO OOCUMENTO: 

REFERENCIA: 

OBSERVAt;AO: 



89 

Obra 3 -VISTA DO ALTO DA GLORIA 

AUTOR: Andersen, Alfredo 

8/0GRAF/A: Alfredo Andersen nasceu em Kristiansand, na Noruega, em 3 de 

novembro de 1860. Realizou sua primeira tela intitulada "Akt" aos treze anos. Foi 

aceito como discipulo de Wilhelm Krog e permaneceu de 1874 a 1877, trabalhando 

como pintor, escultor, decorador, cen6grafo e desenhista. Em 1879 ingressou por 

concurso, na Academia Real de Belas Artes de Copenhagen, onde permaneceu ate 

1883. Alem de pintor e cen6grafo, foi arranjador teatral e fez incursoes pela musica, 

tocando flauta e cantando em coral. Como critico de arte foi enviado a Paris para o 

Salao oficial de Belas Artes. De 1891 a 1892 viajou pela Europa, Asia, india e 

America. Ao chegar ao Brasil na Paraiba do Norte em 1892 pintou "Porto de 

Cabedelo", seu primeiro registro artistico no pais. Em 1902 transferiu-se para a 

capital paranaense, Curitiba. Fez projetos para escolas oficiais de artes e foi 

professor de Desenho na Escola Alema e no Colegio Paranaense, e em 1909 
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passou a lecionar na Escola de Belas Artes e lndustrias. Como pintor e desenhista 

documentou sua epoca e personalidades da sociedade, dentro de tres importantes 

linhas tematicas: o retrato, a cena de genera e a paisagem. Utilizou uma linguagem 

plastica propria, fruto das concepc;oes artisticas presentes na Noruega do Seculo 

XIX. Em 9 de agosto de 1935, Andersen faleceu na sua residencia-atelie, onde se 

situa hoje o Museu. Por seu trabalho artistico durante toda sua vida passou a ser 

considerado o "Pai da Pintura Paranaense". 

REFERENCIAS 8/BL/OGRAFICAS: Apud 2001 Andersen volta a Noruega. 

Textos: FERREIRA, Ennio Marques; AGUILAR, Nelson. Curitiba, 2001. 

TiTULO: Vista do Alto da Gloria 

AL TERNA TIVO: -

TIPO: Pintura 

ESTILOIPERIODOIMOVIMENTO: Academico 

DATA 

CRIA(:AO: nao datado 

AQUISI(:AO: 

ASSUNTO: arquitetura; paisagem urbana; casario. 

DESCRICAO: Em primeiro plano, no canto inferior esquerdo, ve-se parte de uma 

casa vista de cima, com parede bege acinzentada, janela ao centro de cor mais 

escura e telhado azulado. A direita, pequenos telhados em meio a vegetac;ao em 

tons de verde ocre e alaranjado. Em segundo plano, varias casas com telhados 

azuis, alaranjados e terra escuro. Bern ao centro do quadro encontra-se uma arvore 

alta. Ao fundo, ha arvores e pequenas casas em tons violaceos. No lado esquerdo 
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ve-se o telhado da metalurgica e no direito a capelinha do Alto da Gloria. 0 ceu e 

roseo esbranquigado. Esta era a vista do atelier de Alfredo Andersen no salao 

superior da sua casa. 

TERMOS DE INDEXA9AO: Alto da Gloria; arquitetura; casario; paisagem 

urbana. 

DIREITOS AUTORAIS: Museu Alfredo Andersen 

DATA: 

MA TERIA/S E TECNICAS: Oleo sabre tela 

MEDIDA 

UN/DADE METRICA: centimetro 

TIPO: altura 

VALOR SEM A MOLDURA: 43,0 

VALOR COM A MOLDURA: nao informado 

TIPO: Largura 

VALOR SEM A MOLDURA: 65,0 

VALOR COM A MOLDURA: nao informado 

INSCRICAOIMARCAS 

TIPO: assinatura 

LOCAL: canto inferior esquerdo 

AUTOR: Alfredo Andersen 

DATA: 

ID/OMA: Portugues 



IDENTIFICADOR 

NUMERO REGISTRO: 053 

PAGINA: 32 

LIVRO: 3633- Vol. 01 

DATA: 1980 

UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER (URI): 
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http://celeparl.pr. gov. brlmuseulacervo/mostrar _imagem. asp ?Codlmagem=2450 

DOCUMENTACAO VISUAL RELACIONADA PARA VISUALIZACAO 

TIPO: imagem digital 

TITULO: Vista do Alto da Gloria 

FORMATO: GIF 

TAMANHO EM BYTES: 34.314 

DIMENSOES EM PIXELS: 422 x 282 pixels 

DATA DA DIGITALIZA(;AO: 

DATA DE DEPOSITO: 2007-04-1 0 

DOCUMENTACAO VISUAL RELACIONADA PARA ARMAZENAMENTO 

TIPO: 

TITULO: 

FORMATO: 

TAMANHO EM BYTES: 

DIMENSOES EM PIXELS: 

DATA DA DIGITALIZA(;AO: 

DATA DE DEPOSITO: 

HISTORICO DA CATALOGACAO 

INSTITUI(;AO: 



NOME DO CATALOGADOR: 

DATA: 

HISTORICO DE EXIBI(:AOIEMPRESTIMO 

TfTULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: Pinacoteca do Estado de Sao Paulo - Sao Paulo - Brasil 

DATA: 2001-10-01 a 2001-10-28 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 
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PA TROCJNADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 

Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pisa; 

Metropolitan. 

TfTULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: Museu de Arte Sorlandets - Kristiansand - Noruega 

DATA: 2001-11-17 a 2002-02-15 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 

PA TROC/NADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 

Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pisa; 

Metropolitan. 

TfTULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: City Hall - Oslo - Noruega 

DATA: 2002-02 a 2002-03 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 

PA TROCINADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 
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Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pisa; 

Metropolitan. 

HISTORICO DE TRATAMENTOICONSERVACAO 

/NSTITUI(:AO: 

NOME: 

DATA SOLICITA(;AO: 

DATA CONCLUSAO: 

PROPRIEDADEIHISTOR/CO DOS COLECIONADORES: 

APRECIACOES CRiTICAS 

AU TOR: 

DATA: 

COMENTARIO: 

TIPO DOCUMENTO: 

REFERENCIA: 

OBSERVACAO: 
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Obra 4- DONA ANA E ALZIRA EM CASA 

AUTOR: Andersen, Alfredo 

BIOGRAFIA: Alfredo Andersen nasceu em Kristiansand, na Noruega, em 3 de 

novembro de 1860. Realizou sua primeira tela intitulada "Akt" aos treze anos. Foi 

aceito como discipulo de Wilhelm Krog e permaneceu de 1874 a 1877, trabalhando 

como pintor, escultor, decorador, cen6grafo e desenhista. Em 1879 ingressou por 

concurso, na Academia Real de Belas Artes de Copenhagen, onde permaneceu ate 

1883. Alem de pintor e cen6grafo, foi arranjador teatral e fez incursoes pela musica, 

tocando flauta e cantando em coral. Como critico de arte foi enviado a Paris para o 

Salao oficial de Belas Artes. De 1891 a 1892 viajou pela Europa, Asia, india e 

America. Ao chegar ao Brasil na Paraiba do Norte em 1892 pintou "Porto de 

Cabedelo", seu primeiro registro artistico no pais. Em 1902 transferiu-se para a 

capital paranaense, Curitiba. Fez projetos para escolas oficiais de artes e foi 
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professor de Desenho na Escola Alema e no Colegio Paranaense, e em 1909 

passou a lecionar na Escola de Belas Artes e lndustrias. Como pintor e desenhista 

documentou sua epoca e personalidades da sociedade, dentro de tres importantes 

linhas tematicas: o retrato, a cena de genero e a paisagem. Utilizou uma linguagem 

plastica propria, fruto das concepc;Qes artisticas presentes na Noruega do Seculo 

XIX. Em 9 de agosto de 1935, Andersen faleceu na sua residencia-atelie, onde se 

situa hoje o Museu. Por seu trabalho artistico durante toda sua vida passou a ser 

considerado o "Pai da Pintura Paranaense". 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: Apud 2001 Andersen volta a Noruega. 

Textos: FERREIRA, Ennio Marques; AGUILAR, Nelson. Curitiba, 2001. 

TiTULO: Dona Ana e Alzira em casa 

AL TERNA TIVO: lntimidade II 

TIPO: Pintura 

ESTILOIPERIODOIMOV/MENTO: Academico 

DATA 

CRIA9AO: 1912 

AQUISI9AO: 1972-02-02 

DESCRICAO: Retrata cena de genero em uma varanda na qual ve-se, no canto 

inferior esquerdo, uma gamela escura com roupas em seu interior, em seguida, mais 

ao centro esquerdo, uma bacia de aluminio sabre duas cadeiras, onde uma mulher 

lava roupa, esta inclinada sabre a bacia e traja saia longa escura, blusa em tom terra 

e avental branco ate abaixo dos joelhos, tern os cabelos escuros, presos em coque, 

a sua frente uma crianc;a, em pe, com o brac;o direito apoiado na bacia, tern os 

cabelos loiros e olha em dire~o a mulher, esta proxima a uma porta que da acesso 
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ao interior da casa. Quase no centro da obra ve-se o peitoril da varanda em tom 

escuro. Ao fundo, na parte superior esquerda, vegetac;ao florida em tom lilas, 

iluminada na parte superior, a direita telhado em amarelo ocre e a esquerda galhos 

de arvore com poucas folhas e atras desta, frondosa arvore. 

TERMOS DE INDEXA<;.AO: cenas de genera; trabalho domestico; mulher com 

crian98, varanda. 

ASSUNTO: cenas de genero; trabalho domestico; mulher com crian9a. 

DIREITOS AUTORAIS: Museu Alfredo Andersen 

DATA: 

MATERIAlS E TECNICAS: 61eo sabre tela 

MEDIDA 

UN/DADE METRICA: centimetro 

TIPO: altura 

VALOR SEM A MOLDURA: 46,0 

VALOR COM A MOLDURA: nao informado 

TIPO: Largura 

VALOR SEM A MOLDURA: 68,0 

VALOR COM A MOLDURA: nao informado 

INSCRICAOIMARCAS 

TIPO: nao assinado 

LOCAL: 

AUTOR: 

DATA: 



IDIOMA: Portugues 

IDENTIFICADOR 

NUMERO REGISTRO: 015 

PAGINA: 11 

LIVRO: 3633- Vol. 01 

DATA: 1972 

UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER (URI): 

http://celeparl.pr.gov.brlmuseulacervo/mostrar_imagem.asp?Codlmagem=75 

DOCUMENTACAO VISUAL RELACIONADA PARA VISUALIZACAO 

TIPO: lmagem digital 

TITULO: Dna. Ana e Alzira em casa 

FORMATO: GIF 

TAMANHO EM BYTES: 35.638 

DIMENSOES EM PIXELS: 259 x 425 pixels 

DATA DA DIGITAL/ZA<;Ji.O: 

DATA DE DEPOSITO: 2007-04-10 

DOCUMENTACAO VISUAL RELACIONADA PARA ARMAZENAMENTO 

TIPO: 

TITULO: 

FORMATO: 

TAMANHO EM BYTES: 

DIMENSOES EM PIXELS: 

DATA DA DIGITALIZA<;AO: 

DATA DE DEPOSITO: 
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HISTORICO DA CATALOGACAO 

INSTITUf(;AO: 

NOME DO CATALOGADOR: Neida Peil de Oliveira 

NOME DO CATALOGADOR: Paulo Milani 

DATA: 

HISTORICO DE EXIBICAOIEMPRESTIMO 

TITULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: Pinacoteca do Estado de Sao Paulo- Sao Paulo- Brasil 

DATA: 2001-10-01 a 2001-10-28 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 
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PA TROC/NADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 

Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pisa; 

Metropolitan. 

TITULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: Museu de Arte Sorlandets- Kristiansand- Noruega 

DATA: 2001-11-17 a 2002-02-15 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 

PATROC/NADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 

Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pi sa; 

Metropolitan. 

TITULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: City Hall - Oslo - Noruega 

DATA: 2002-02 a 2002-03 
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CURADOR: 

ORGANIZADOR: 

PA TROCINADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 

Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pisa; 

Metropolitan. 

HISTOR/CO DE TRATAMENTOICONSERVA9.AO 

INSTITUI9AO: 

NOME: Maria Esther Teixeira da Cruz 

DATA SOLICITA9A0:1979-01-12 

DATA CONCLUSAO: 1979-04-04 

PROPRIEDADEIHISTOR/CO DOS COLECIONADORES: Adquirida pelo Museu 

Alfredo Andersen do Sr. Joao Batista de Campos Mello, atraves de seu procurador 

Sr. Jose Schlapak, conforme documento P.H.- DAC- SECE Portaria na 1/72 de 02-

02-1972. 

APREC/At;OES CRiTICAS 

AU TOR: 

DATA: 

COMENTARIO: 

TIPO DOCUMENTO: 

REFERENCIA: 

OBSERVAt;.AO: 
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Obra 5 - DOMINGO DE TARDE 

AUTOR: Andersen, Alfredo 

8/0GRAF/A: Alfredo Andersen nasceu em Kristiansand, na Noruega, em 3 de 

novembro de 1860. Realizou sua primeira tela intitulada "Akt" aos treze anos. Foi 

aceito como discipulo de Wilhelm Krog e permaneceu de 187 4 a 1877, trabalhando 

como pintor, escultor, decorador, cen6grafo e desenhista. Em 1879 ingressou por 

concurso, na Academia Real de Belas Artes de Copenhagen, onde permaneceu ate 

1883. Alem de pintor e cen6grafo, foi arranjador teatral e fez incursoes pela musica, 

tocando flauta e cantando em coral. Como critico de arte foi enviado a Paris para o 

Salao oficial de Belas Artes. De 1891 a 1892 viajou pela Europa, Asia, india e 

America. Ao chegar ao Brasil na Paraiba do Norte em 1892 pintou "Porto de 

Cabedelo", seu primeiro registro artistico no pais. Em 1902 transferiu-se para a 

capital paranaense, Curitiba. Fez projetos para escolas oficiais de artes e foi 
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professor de Desenho na Escola Alema e no Colegio Paranaense, e em 1909 

passou a lecionar na Escola de Belas Artes e lndustrias. Como pintor e desenhista 

documentou sua epoca e personalidades da sociedade, dentro de tres importantes 

linhas tematicas: o retrato, a cena de genera e a paisagem. Utilizou uma linguagem 

plastica propria, fruto das concepvoes artisticas presentes na Noruega do Seculo 

XIX. Em 9 de agosto de 1935, Andersen faleceu na sua residencia-atelie, onde se 

situa hoje o Museu. Por seu trabalho artistico durante toda sua vida passou a ser 

considerado o "Pai da Pintura Paranaense". 

REFERENCIAS 8/BL/OGRA.FICAS: Apud 2001 Andersen volta a Noruega. 

Textos: FERREIRA, Ennio Marques; AGUILAR, Nelson. Curitiba, 2001. 

TiTULO: Domingo de tarde 

AL TERNA TIVO: -

TIPO: Pintura 

ESTILOIPERiODOIMOVIMENTO: Tendencia moderna 

DATA 

CRIA(;AO: 1892 

AQUISI(;AO: 1987 

ASS UNTO: jogo; meninos jogando cartas 

DESCRICAO: Retrata duas figuras masculinas, identificadas como marinheiros 

pelas vestimentas e por estarem sentadas no chao do conves de urn navio. Estao 

jogando cartas sobre uma pequena mesa quadrada cinza escura. Destaca-se nas 

figuras a camisa vermelha de urn dos retratados em posi«;ao frontal ao expectador e 

com a mao levantada segurando uma carta, o reflexo da luz sobre a outra figura 
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realgando o branco da camisa de mangas arregagadas e parte da calga, na base da 

tela. Ambos estao de chapeu azul escuro e pele rosada pelo sol. Ha predominancia 

de tons cinzentos, terra, azuis e branco acinzentado. As pinceladas sao soltas nao 

definindo detalhes, como a expressao facial, por exemplo. Apresenta inscrigoes 

ilegiveis na base, sendo que o lado esquerdo parece canter a data e assinatura e o 

lado direito, o dia da semana. No verso da obra, com a caligrafia de Andersen le-se: 

"A bordo no France domingo de tarde. Alfredo Andersen Sand". 

TERMOS DE INDEXAr;Ao: jogo; meninos jogando cartas; entretenimento; 

domingo de tarde; retrato. 

DIREITOS AUTORAIS: Museu Alfredo Andersen 

DATA: 

MA TERIAIS E TECNICAS: Oleo sabre tela 

MEDIDA 

UN/DADE METR/CA: centimetre 

TIPO: altura 

VALOR SEM A MOLDURA: 25,5 

TIPO: largura 

VALOR SEM A MOLDURA: 33,0 

TIPO: altura 

VALOR COM A MOLDURA: 41,0 

TIPO: largura 

VALOR COM A MOLDURA: 49,0 



INSCRit;.AO!MARCAS 

TIPO: assinatura 

LOCAL: canto inferior esquerdo 

AUTOR: Alfredo Andersen 

DATA: 

TIPO: frase- "A bordo no France domingo de tarde. Alfredo Andersen Sand." 

LOCAL: verso 

AUTOR: Alfredo Andersen 

DATA: 

IDIOMA: Portugues 

IDENTIFICADOR 

NUMERO REGISTRO: 051 

PAGINA: 31 

LIVRO: 3633- Vol. 01 

DATA: 1980 

UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER (URI): 
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http://celepar7. pr. gov. brlmuseulacervolmostrar _imagem. asp ?Codlmagem=2448 

DOCUMENTAt;.AO VISUAL RELACIONADA PARA VISUALIZAt;.AO 

TIPO: imagem digital 

TITULO: Domingo de tarde 

FORMATO: GIF 

TAMANHO EM BYTES: 40.036 

DIMENSOES EM PIXELS: 425 x 317 pixels 

DATA DA DIGITALIZA9AO: 



DATA DE DEPOSITO: 2007-10-04 

DOCUMENTACAO VISUAL RELACIONADA PARA ARMAZENAMENTO 

TIPO: 

TITULO: 

FORMATO: 

TAMANHO EM BYTES: 

DIMENSOES EM PIXELS: 

DATA DA DIGITALIZA9AO: 

DATA DE DEPOSITO: 

HISTORICO DA CATALOGACAO 

INSTITUI9AO: 

NOME DO CATALOGADOR: 

DATA: 

HISTORICO DE EXIBICAOIEMPRESTIMO 

TITULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: Pinacoteca do Estado de Sao Paulo- Sao Paulo- Brasil 

DATA: 2001-10-01 a 2001-10-28 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 
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PA TROCINADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 

Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pisa; 

Metropolitan. 

TITULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: Museu de Arte Sorlandets- Kristiansand - Noruega 



DATA: 2001-11-17 a 2002-02-15 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 
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PA TROCINADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 

Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pisa; 

Metropolitan. 

TITULO: 2001: Andersen volta a Noruega 

LOCAL: City Hall- Oslo- Noruega 

DATA: 2002-02 a 2002-03 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: 

PA TROCINADOR: McCann-Erickson; Andersen Ballao Advocacia; Lorentzen 

Empreendimentos S/A.; Norbra - Travel & Adventures; Norske Skog Pisa; 

Metropolitan. 

TITULO: 2001: Marin has do Mestre Alfredo 

LOCAL: Museu Alfredo Andersen- Curitiba- Brasil 

DATA: 2003-06-30 a 2003-09-14 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: Museu Alfredo Andersen 

PA TROCINADO:: 

TITULO: Marinheiros 

LOCAL: 

DATA: 2007-05-16 

CURADOR: 

ORGANIZADOR: Museu Alfredo Andersen 

PA TROC/NADOR: 



HISTORICO DE TRATAMENTOICONSERVACAO 

/NSTITUI9AO: Centro de Restauro da Secretaria de Estado da Cultura 

NOME: 

DATA SOL/CITA9AO: 1987 

DATA CONCLUSAO: 1989 
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PROPRIEDADEIHISTORICO DOS COLECIONADORES: Esta obra pertenceu a 

Lindolfo Barbosa Lima, amigo pessoa de Alfredo Andersen, procurador da Republica 

depois de 1930 e critico de arte. Esta obra passou para o sobrinho Albany Barbosa 

Lima que a vendeu a SEEC para o Acervo do MAA em 1987. 

APRECIACOES CRiTICAS 

AU TOR: 

DATA: 

COMENTAR/0: 

TIPO DOCUMENTO: 

REFERENCIA: 

OBSERVACAO: 



108 

10 CONSIDERACOES FINAlS 

As possibilidades de armazenamento de informac;oos em bases de dados, 

bibliotecas digitais, bern como na Internet, vern crescendo de forma exponencial. 

Porem, quando se trata de recuperar estas informac;6es de maneira rapida, precisa e 

com qualidade, freqOentemente, os resultados nao sao satisfat6rios. Urn dos 

grandes desafios para os profissionais da Informatica e da area da Ciencia da 

lnformac;ao continua sendo o aperfeic;oamento de ferramentas de recuperac;ao da 

i nformac;ao. 

A facilidade pela qual uma informac;ao pode ser encontrada dependera, 

dentre outros fatores, da maneira de como ela e descrita. Neste mesmo contexto, e 

necessaria a utilizac;ao de padroes internacionais que descrevam os recursos 

informacionais, visando uma recuperac;ao rapida e eficaz. 

A importancia sobre o estudo de padroes de metadados tambem se verifica 

na area de preservac;ao digital, com o objetivo de garantir a sobrevivencia da 

memoria coletiva. 

0 conceito de metadado, inicialmente, tinha como finalidade a descric;ao 

bibliografica e a localizac;ao dos documentos. No contexto informative digital, os 

metadados assumiram papeis complexes, relacionados com a autoria e propriedade 

intelectual, formas de acesso, atualizac;ao da informa<;ao, preservac;ao e 

conservac;ao, limitac;ao do uso, valorac;ao do conteudo, visibilidade da informac;ao e 

acessibilidade aos mais diversos conteudos. 

Na literatura foram encontradas varias definic;oos para o termo 

"metadados", dependendo do dominio de sua aplica<;ao. No contexto da Ciencia da 

lnforma<;ao, metadados sao entendidos como dados codificados e estruturados, 

destinados a descrever as caracteristicas de recursos informacionais, auxiliando na 

identificac;ao, descoberta, avalia<;ao e no gerenciamento dos mesmos. 

Entre os diversos padroes de metadados disponiveis, neste trabalho foram 
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sucintamente descritos dais padroes: urn padrao simplificado, porem abrangente 

(Dublin Core) e urn padrao desenvolvido para uma area especifica (CDWA). 

0 Dublin Core Metadata lniciative e urn projeto internacional e 

interdisciplinar, desenvolvido para descrever documentos baseados na Web. Tern 

como uma de suas principais caracteristicas a simplicidade na descri9ao dos 

recursos informacionais, o entendimento semantico universal dos elementos e a 

extensibilidade. Pela simplicidade facilita-se a utiliza~o par catalogadores nao 

profissionais ou pelo proprio autor do recurso. Os elementos do Dublin Core sao 

opcionais pelo fato de alguns elementos nao se aplicarem de forma adequada a urn 

determinado recurso. A cria~o de qualificadores com o objetivo de refinar a 

semantica de urn elemento, proporcionou tambem, a sua utiliza~o par diferentes 

comunidades na descri~o de diferentes tipos de materiais e aplica96es. Assim, o 

Dublin Core e urn dos padroes que vern sendo utilizado por varias comunidades em 

todo o mundo para descri~o de recursos eletronicos na Internet. Os encontros 

realizados da comunidade internacional do Dublin Core, anualmente, possibilitam 

atualiza9ao constante e desenvolvimento de metadados especializados para 

descrever recursos que possibilitam sistemas de busca de informa9ao mais 

inteligentes. 

0 CDWA, criado pela Funda~o J. Paul Getty, e urn padrao desenvolvido 

especificamente para a descri9ao e acesso a informa~o de obras de arte, 

arquitetura e outros tipos de material cultural. E urn padrao complexo que exige 

profissionais especialistas na area de classifica~o e cataloga~o de materiais 

culturais, sendo sua aplica9ao bastante abrangente para descri9ao de obras de arte. 

0 estudo de caso apresentado neste trabalho revelou que, apesar da 

flexibilidade do padrao Dublin Core, foi necessaria a utiliza~o de urn padrao 

especifico nesta area. Houve necessidade de metadados especificos para 

complementar a descri~o de uma cole~o de pinturas, especialmente ao nivel dos 

qualificadores, devido a sua complexidade. 
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Verificou-se assim que, em casos especificos, ha necessidade de compor 

urn conjunto de metadados para descrever recursos informacionais, pois cada tipo 

de recurso possui caracteristicas pr6prias. A utiliza9ao de padr6es internacionais 

permite a interoperabilidade entre os diversos Sistemas de lnforma9ao, bern como a 

preserva9ao dos recursos- aspecto fundamental no tratamento dos objetos digitais. 

Em virtude de existir ainda pouca literatura em portugues sobre metadados 

sob o enfoque da Ciencia da lnforma~o, ha necessidade de se estimular a 

produ~o de conhecimento nesta importante area. Para tanto, sera imprescindivel 

acompanhar a literatura internacional e verificar a sua aplicabilidade em areas 

especificas. Seria desejavel que ao Iongo desse caminho se concretize uma maior 

aproxima9ao entre as areas de Ciencia da lnforma~o. Biblioteconomia e 

Arquivistica de urn lado, e da Informatica do outro, criando urn espa9o produtivo de 

intera9ao academica. 
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ANEXO 1 - LISTA DAS PRINCIPAlS CATEGORIAS CDWA13 

OBJETO, ARQUITETURA OU GRUPO (OBJECT, ARCHITECTURE, OR 

GROUP) 

Categoria: Objeto/Obra essencial (Object/Work) core 

Defini~ao: ldentificac;ao do tipo e numero de obras descritas. 

Categoria: Classifica<;ao essencial (Classification) core 

Defini~ao: Lugar de uma obra de arte ou de arquitetura dentro de urn 

esquema de classificac;ao que agrupa outras obras com caracteristicas similares. 

Categoria: Titulos ou Nomes essencial (Titles or Names) core 

Defini~ao: Titulos ou nomes atribuidos a uma obra de arte, de arquitetura 

ou agrupamento, bern como o tipo do titulo e as datas em que este titulo foi usado. 

Categoria: Cria<;ao essencial (Creation) core 

Defini~ao: Cria<;ao, projeto, execuc;ao ou produ<;ao de uma obra de arte ou 

de arquitetura e seus componentes, incluindo todos os responsaveis pela criac;ao da 

obra ou dos itens do agrupamento, as datas daquela atividade e onde a criac;ao foi 

realizada. 

Categoria: Estilos/Periodos/Agrupamentos/Movimentos 

(Styles/Periods/Groups/Movements) 

Defini~ao: Descri<;ao de uma obra de arte ou arquitetura que associa esta 

a urn estilo definido, periodo hist6rico, grupo, escola ou movimento, cujas 

caracteristicas vern representadas na obra. 

13 Tradu«;ao de Maria Teresa Meira Bonfim. Revisao de Prof. Dr. Ulf Gregor Baranow. 
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Categoria: Medidas essencial (Measurements) core 

Defini~ao: lnforma<;ao sabre o tamanho, forma, escala e dimensoes da 

obra de arte ou de arquitetura. 

Categoria: Materiais e Tecnicas essencial (Materials and Techniques) core 

Defini~ao: Substancias ou materiais utilizados na cria<;ao de uma obra de 

arte ou de arquitetura, bern como quaisquer tecnicas de produ<;ao ou industriais, 

processes ou metodos incorporados em sua fabrica<;ao. Esta informa<;ao inclui tanto 

a descri<;ao dos materiais utilizados para criar a obra e a maneira pela qual foram 

reunidos. 

Categoria: I nscri<;oes/Marcas (Inscriptions/Marks) 

Defini~ao: Descri<;ao de caracteristicas ou marcas fisicas de identifica<;ao, 

inscri<;oes, anota<;oes, textos ou legendas que fazem parte de uma obra ou estao 

fixados, aplicados, carimbados, escritos, inscritos ou anexados a obra, exceto 

qualquer marca ou texto inerente ao proprio material (registros de marca d'agua, ver 

em MATERIAlS E TECNICAS (MATERIALS AND TECHNIQUES)). 

Categoria: Estado (State) 

Defini~ao: 0 relacionamento de uma obra criada em fases, tal como uma 

gravura, com os outros estagios da mesma obra. 

Categoria: Edi<;ao (Edition) 

Defini~ao: Localiza<;ao de uma obra no contexte de fases anteriores ou 

posteriores desta mesma obra. Uma edi<;ao pode identificar uma obra especifica no 

contexte de um agrupamento produzido na mesma epoca, ou define a produ<;ao de 

uma obra em rela<;ao a edi<;oes anteriores e subsequentes. 
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Categoria: Execuc;ao (Facture) 

Definicao: Discussao detalhada da execuc;ao de uma obra, incluindo 

avaliac;ao de seu acabamento manual ou das caracteristicas de execuc;ao, metodos 

de construc;ao utilizados ou aplicac;oes especificas de tecnicas. 

Categoria: Orientac;ao/Disposic;ao (Orientation/Arrangement) 

Definicao: Explanac;ao da maneira de como a obra deve ser vista ou tern 

sido exibida. 

Categoria: Descric;ao fisica (Physical Description) 

Definicao: Descric;ao da aparencia da obra expressa em termos genericos, 

sem referencia ao tema representado. lsto inclui a designac;ao de todo e qualquer 

padrao identificavel, motivos ou texturas utilizadas na decorac;ao da obra. 

Categoria: Condic;ao/Hist6rico das avaliac;oes (Condition/Examination 

History) 

Definicao: Avaliac;ao geral da condic;ao fisica, das caracteristicas e da 

completitude de uma obra de arte ou de arquitetura em determinado periodo. 

Compreende avaliac;oes da obra sob condic;oes especiais, tais como luz ultravioleta, 

exceto intervenc;oes ou tratamentos que alterem a condic;ao de uma obra, tais como 

restaurac;ao ou conservac;ao. 

Categoria: Conservac;ao/Hist6ricos dos tratamentos 

(Conservation/Treatment History) 

Definicao: Procedimentos ou ac;oes a que uma obra tern sido submetida 

para reparac;ao, conservac;ao ou estabilizac;ao. 
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Categoria: Assunto essencial (Subject Matter) core 

Definir;ao: 0 assunto de uma obra de arte, (as vezes referido como o seu 

conteudo) e o significado narrativo, iconico ou nao-objetivo atribuido a uma 

composigao abstrata ou figurativa. E o que esta representado em e por meio de uma 

obra de arte. Compreende tambem a fungao de um objeto ou arquitetura que nao 

tenha um conteudo narrativo. 

Categoria: Contexto (Context) 

Definir;ao: Eventos politicos, sociais, economicos, religiosos ou 

movimentos associados com a obra de arte ou de arquitetura por ocasiao da sua 

criagao e atraves do tempo. Esta categoria tambem e utilizada para registrar o Iugar 

de uma obra em um contexto arquitetonico ou de escavagao de uma obra em 

determinado local. 

Categoria: Anotagao descritiva (Descriptive Note) 

Definir;ao: Descrigao textual do objeto/obra, bem como uma discussao dos 

comentarios adicionais com ele relacionados. 

Categoria: Apreciagoes criticas (Critical Responses) 

Definir;ao: Opinioes criticas sabre uma obra especifica, manifestadas por 

artistas, arquitetos, historiadores de arte, criticos de arte, marchands, autoridades 

publicas e publico em geral. 

Categoria: Obras relacionadas (Related Works) 

Definir;ao: Obras de arte ou de arquitetura relacionadas a obra que esta 

sendo descrita e a descrigao da relagao entre as mesmas. 
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Categoria: Localiza<;ao atual essencial (Current Location) core 

Defini~ao: ldentifica<;ao do local onde atualmente se encontra a obra de 

arte, e a localiza<;ao geogratica da obra de arte ou de arquitetura. 

Categoria: Direitos autorais/Restri<;oes (Copyright/Restrictions) 

Defini~ao: ldentifica<;ao do individuo ou grupo detentor dos direitos de 

usar, exibir ou reproduzir uma obra, juntamente com a indica<;ao de quaisquer 

restri<;oes existentes sobre sua reprodu<;ao, exibi<;ao ou uso. 

Categoria: Propriedade/Hist6rico dos colecionadores 

(Ownership/Collecting History) 

Defini~ao: Proveniencia ou hist6rico dos proprietaries de uma obra de arte, 

arquitetura ou agrupamento, desde sua cria<;ao ate o presente. Refere-se aos meios 

pelo quais uma obra passou de um proprietario para outro, a identifica<;ao de 

qualquer leilao envolvendo a obra ou os nomes de intermediaries que auxiliaram na 

transferencia de propriedade, bem como os nomes de negociadores que tiveram a 

obra em seu poder ou a tenham incluido em seus inventarios. Se uma obra foi 

perdida, roubada ou destruida, ou simplesmente desapareceu do acesso publico, 

este fato tambem deve ser aqui indicado. 

Categoria: Exposi<;oes/Hist6rico de emprestimos (Exhibition/Loan History) 

Defini~ao: Registro hist6rico das exposi<;oes publicas de uma obra, 

inclusive sua exposi<;ao em uma galeria, exposi<;ao especial ou online. Refere-se, 

tambem, a qualquer emprestimo da obra para exibi<;ao publica, mesmo fora de uma 

exibi<;ao formal. 

Categoria: Hist6ria da cataloga<;ao (Cataloging History) 

Defini~ao: Documenta<;ao da cria<;ao e modifica<;ao da descri<;ao da obra, 
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inclusive quem fez a descric;ao e quando, juntamente com quaisquer observac;oes 

relevantes. Esta categoria tambem descreve qualquer revisao subsequente feita 

pelo autor ou outra pessoa. 

Categoria: Documentac;ao visual relacionada (Related Visual 

Documentation) 

Defini~ao: ldentificac;ao e descric;ao de 1magens que fornecem 

informac;oes sobre uma obra de arte ou de arquitetura. Estes documentos visuais 

distinguem-se das obras de arte ou de arquitetura relacionadas, que sao registradas 

em OBRAS RELACIONADAS (RELATED WORKS). 

Categoria: Referencias textuais relacionadas essencial (Related Textual 

References) core 

Defini~ao: Citac;oes das fontes de informac;oes textuais relacionadas a 
obra de arte ou de arquitetura que esta sendo descrita, inclusive materiais 

bibliograficos publicados, Web sites, documentos arquivisticos, manuscritos nao 

publicados e referencias a opinioes verbais expressas por estudiosos ou 

especialistas do assunto. Tambem incluem subcategorias referentes a autoridades 

da citac;ao. 

AUTORIDADES (AUTHORITIES) 

Categoria: Autoridade pessoai/Autoridade corporativa essencial 

(Person/Corporate Body Authority) core 

Defini~ao: lnformac;oes sobre artistas, arquitetos, outros individuos e 

corporac;oes, responsaveis pelo projeto e pela produc;ao de obras de arte e de 

arquitetura. Esta autoridade deve canter tambem informac;ao sobre os 

patrocinadores, reposit6rios, bern como sobre pessoas ou corporac;oes importantes 



122 

para o registro da obra. 

Categoria: Autoridade de local/localizac;ao essencial (Place/Location 

Authority) core 

Defini~ao: lnformac;ao sabre locais geograficos importantes para a obra de 

arte, de arquitetura ou para os criadores. Tal autoridade inclui entidades 

administrativas, tais como nac;oes ou cidades, e caracteristicas fisicas, como rios ou 

continentes. 

Categoria: Autoridade de conceito generico essencial (Generic Concept 

Authority) core 

Defini~ao: lnformac;oes sabre conceitos genericos necessaries para 

catalogar ou descrever a obra, inclusive o tipo de objeto, materiais, atividades, estilo, 

outros atributos ou o papel desempenhado pelo criador. 

Categoria: Autoridade de assunto essencial (Subject Authority) core 

Defini~ao: lnformac;oes sabre urn personagem iconografico, literario, 

mitol6gico ou religiose identificado, seja animal, tema ou est6ria, ou urn evento 

hist6rico ou de ficc;ao identificado. Pode canter tambem informac;oes sabre uma 

estrutura identificada, particularmente se a estrutura nao estiver catalogada 

separadamente como urn Objeto/Obra proprio. 



ANEXO 2 - EXEMPLO DE CATALOGACAO UTILIZANDO CATEGORIAS E 

SUBCATEGORIAS CDWA 

FIGURA 12- FOTOGRAFIA 

QUADRO 12- EXEMPLO DE CATALOGACAO CDWA 

Categoria Subcategoria ObseiVa~ao 

Objeto/Obra+ Nivel de catatogayiio:• item Usta controlada 
Tipo:+ impressao em gelatina com cristais de prata Autoridade 

Classifica~o• Termos:+ fotografias Lista controlada 
Arte americana 

Titulos ou Nornes+ Texto:+ Chez Mondrian (Em casa de Chez Mondrian) Texto livre 
Preferencia: preferido Lista controlada 
Tipo: do artista 

T exto: Vista interior de urn aposento e uma porta Texto livre 
aberta Lista controlada 

Preferencia: alternative 
Tipo: descritivo 

Cria~o· Descriyiio do criador:t Andre Kertesz (Hungaro. 1894- Texto livre 
1985, trabalhou nos Estados Unidos) 

tdentidade:• Kertesz, Andre Autoridade 
Papel:+ fot6grafo Autoridade 

Data da Criat;iio:+ 1926 Texto livre 
Mais antigo: 1926 Mais recente: 1926 Formato controlado 

Estilos/Periodosl Tenno de indexayiio: Surrealista Autoridade 
Grupos/Movimentos 

Medidas+ Descrit;iio das dimensaes:+ 10.9 x 7.9 em (4 3/8 x 3 Texto livre 
1/8 polegadas) 

Valor: 10.09 Unidade: an Tipo: altura Formato controlado 
Valor: 7.9 Unidade: an Tipo: largura e listas controladas 
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Continuac;ao 

Materiais e tecnicas• Descrigiio:• : impressao em gelatina com cristais de Texto livre 
prata 

Nome da tecnica: impressao em gelatina com cristais Autoridade 
de prata 

lnscri~es/Marcas Descrigiio ou Transcrigiio: assinado, na parte inferior a Texto livre 
esquerda: AKertesz; na parte inferior a direita: Paris 

Ass unto Termos de indexagiio:+ Autoridade 
arquitetura de interior 
genero 
apartamento 
porta 
escadaria 
flor 
corredor 
vaso gracioso 
Piet Mondrian (pintor holandes, 1872-1944) 

Observa~o descritiva Texto: Como caracteristica da obra de Kertesz Texto livre 
enquanto "Naturalista-Surrealista". esta obra combina 
observa~es prosaicas da vida com a perspectiva 
surrealista. 0 artista refere-se a fotografia: "A porta 
para a escada [de Mondrian] estava sempre fechada, 
mas como eu a abri em minha mente, as duas visoes 
comec;aram a surgir como duas metades de uma 
imagem interessante da qual imaginei que poderia ser 
unificada." 

Citagoos: J. Paul Getty Museum online Autoridade 
Pagina: acessada em 10 Fevereiro 2004 Texto livre 

Localiza~o atual• Nome do reposit6rio/Localizagiio geografica:• J. Paul Autoridade 
Getty Museum (Los Angeles, Calif6mia, Estados 
Unidos) 
Numeros de reposit6rio:• 86.XM. 706.10 

Texto livre 

Creditos da imagem: Chez Mondrian (fotografia), 1926; artista: Andre Kertesz (1894-1985, ativo nos EUA); impressao em 
gelatina com cristais de prata, 10.9 x 7.9 em; J. Paul Getty Museum (Los Angeles. California), 86.XM.706.10; ©The J. Paul 
Getty Trust Todos os direitos reservados. 

FONTE: CDWA 
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