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Resumo 

 

A descrição arquivística, multinível, utilizada para descrever acervos de imagens 

digitais para a difusão e acesso à memória de instituições, públicas ou privadas com 

funções públicas, estabelece um vínculo entre os objetos digitais e o contexto de 

produção documental. Os documentos que devem ser preservados e disponibilizados 

para memória, se apresentam em diversos formatos e suportes, incluindo o gênero 

iconográfico. O objetivo desta pesquisa é analisar a relação entre as imagens digitais 

com a descrição, no software International Council on Archives – Access to Memory 

(ICA-Atom). Para isso, foram analisadas algumas imagens retiradas do sitio da 

Universidade de Brasília, Distrito Federal.   
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Introdução 

 

A descrição arquivística, multinível, tem a função de estabelecer uma hierarquia 

dos fundos3, do geral para o particular. O objetivo desta é representar o contexto e 

conteúdo das unidades de descrição e tornar explicita sua posição hierárquica evitando 

redundâncias de informações.  

Baseada nas normas do Conselho Internacional de Arquivos (ICA), além de 

orientar a descrição, fornecem orientação para registros, descrição de funções, uma 

descrição separada e normalizada das entidades de custódia4.  

 

                                                 
1 Trabalho apresentado do GP Fotografia, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná – 

UTP. E-mail: ygb.cunha@gmail.com 

 
3 Conjunto de documentos, independente de sua forma ou suporte, organicamente produzido e/ou acumulado e 

utilizado por um indivíduo, família ou entidade coletiva no decurso das suas atividades e funções (ISAD(G), 2000, p. 

15). 

 
4 A responsabilidade pela proteção de documentos baseada em sua posse física. A custódia nem sempre abrange a 

propriedade legal ou o direito de controlar o acesso aos documentos (ISAD(G), 2000, p, 14). 

 

mailto:ygb.cunha@gmail.com
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Com a contribuição da World Wide Web, é possível acessar os documentos de 

diversas instituições, de qualquer lugar do mundo independente de onde esteja o  

pesquisador-usuário.  

Neste artigo, a pesquisa restringe apenas aos documentos de memória, registros 

imagéticos que constituem o acervo fotográfico, descritos no software ICA-AtoM5, 

disponíveis para difusão e acesso em ambiente virtual, incluindo a uma consulta 

demonstrativa realizada no AtoM da Universidade de Brasília.    

Assim, esta pesquisa pode contribuir para a divulgação da descrição multinível 

de fundos, para o acesso ao acervo arquivístico de fotografias nas instituições, 

compartilhadas e acessadas nos ambientes digitais. Para a área geral pode incentivar a 

divulgação da memória, direcionada por termos de acesso que estabelecem o vínculo 

com quem a produziu ou a quem pertence.   

A Informação Arquivística e os Documentos de Memória  

 

Para introduzir a memória, no contexto desta pesquisa, é preciso esclarecer que 

documento de arquivo, documento arquivístico ou informação arquivística são 

“determinados pela razão de sua origem ou pela função que exerce no conjunto 

orgânico formado pelos seus produtores, que podem ser pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada” (ARQUIVO NACIONAL, 2011, p. 10). Sendo que “todo 

documento é uma fonte de informação, como, por exemplo, livros, revistas, jornais, 

manuscritos, fotografias, selos, medalhas, filmes, discos e fitas magnéticas” (Ibid.), 

formando, assim um conjunto orgânico que refletem as ações, as atividades e as funções 

desempenhadas por esses durante sua existência, mediante a necessidade de registrar 

uma ação, um momento, um fato importante, etc., nos mais diversos formatos e 

suportes.  

Para identificar os documentos a serem preservados para a memória, lembramos 

que os mesmos passam por três fases sucessivas, completando assim o ciclo vital que 

são:  

 Fase corrente: os documentos estão em vigência e são frequentemente 

consultados; 

                                                 
5 Conselho Internacional de Arquivos (Acrônimo para Acess to Memory), Manual do usuário em língua portuguesa-

BR, UFSM/DAG, 2013. 
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 Fase intermediária: os documentos chegam ao final da vigência e são 

raramente consultados. Aguardam a destinação final (eliminação ou 

guarda permanente); 

 Fase permanente: os documentos perdem a vigência e são avaliados 

como de valor probatório, informativo, histórico-cultural e para a 

pesquisa (BERNARDES, 1998, p. 12).  

 

Assim, o conjunto documental que constitui a memória se forma após uma 

avaliação6 atribuindo valores: primário e secundário aos documentos. O “valor primário 

é atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para o órgão ou 

entidade que o produziu, considerando-se seu uso para fins administrativos, legais e 

fiscais.” [...] e “valor secundário é aquele atribuído a um documento em função do 

interesse que possa ter para o órgão ou entidade e outros usuários [...]”. “Refere-se ao 

uso dos documentos como fonte de pesquisa e informação para terceiros [...]” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2011, p. 18-19). Estes últimos constituem a memória, seja 

ela individual, de grupo ou de uma nação, cujos abordaremos a questão do acesso e 

divulgação por meio de software para dispositivos eletrônicos.  

Para alguns teóricos, a memória constitui lembranças rememoradas que vêm 

das vivências individuais, como algo que as pessoas relacionam com fatos, momentos 

marcantes, imagens ou lugares, que podem ser presenciados ou imaginados. O que Le 

Goff (2003, p. 419) chama de “funções psíquicas de atualizar impressões ou 

informações passadas”. Já Halbwachs (2006) relaciona o fenômeno de rememoração 

com o pertencimento aos grupos, povos, nações. É neste sentido que se compara a 

declaração de Paul Ricoeur (2007, p. 57), “A transição da memória corporal para a 

memória dos lugares é assegurada por atos tão importantes como orientar-se, deslocar-

se, e, acima de tudo, habitar”. Para Pierre Nora (1993) os “lugares de memória”, sendo 

algo que não existe mais, sendo assim sua “continuidade torna-se residual aos locais. Há 

locais de memória porque não há mais meios de memória” (p. 7). Assim como:  

 
É antes de tudo, uma memória, arquivística. Ela se apoia inteiramente sobre o 

que há de mais preciso no traço, mais material no vestígio, mais concreto no 

registro, mais visível na imagem. O movimento que começou com a escrita 

termina na alta fidelidade e na fita magnética. Menos a memória é vivida do 

interior, mais ela tem necessidade de suportes exteriores e de referências 

tangíveis de uma existência que só vive através delas. Daí a obsessão pelo 

arquivo que marca o contemporâneo e que afeta, ao mesmo tempo, a 

                                                 
6 Processo pelo qual se determina o prazo de guarda de documentos (ISAD(G), 2000, p. 14). 
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preservação integral de todo o presente e a preservação integral de todo o 

passado (NORA, 1993, p.14).  

 

Neste contexto, essa pesquisa analisa os documentos de memória, sua relação e 

vínculo estabelecido do produtor7, especificamente, aqueles do gênero iconográfico 

(fotografias). Le Goff (2003, p. 460) “a fotografia é um dos fenômenos que 

revolucionou a memória, multiplicando-a e democratizando-a, dando-lhe uma precisão 

e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo, assim, guardar a memória do 

tempo e da evolução cronológica”.  

A Memória Acessada Por Meios Virtuais  

 

Com as culturas digitais, as formas de acesso (entrada) aos arquivos também 

estão ganhando espaço na Internet, gerando produção e soluções com a finalidade de 

difundir e promover o compartilhamento da documentação de memória. 

Lemos (2006, p. 62) diz que “A atual revolução do SL deve-se a essa cultura do 

compartilhamento, potencializando a distribuição, a cooperação e a apropriação dos 

bens simbólicos”. Assim, o desenvolvimento de softwares livres (SL) e proprietários 

vêm mudando as formas culturais em promover acesso aos arquivos de memória.  

Atentando para a preservação da memória, a troca dos meios convencionais 

pelos digitais não excluem da obrigatoriedade das instituições em manter os 

documentos originais ou matriz digital, neste último é extraída uma derivada de acesso 

para publicação. Destacando, neste ponto, a continuidade e descontinuidade citadas por 

Keightley e Pickering (2014). 

Neste contexto, em contrariedade à descontinuidade, acredita-se que não há uma 

substituição das regras preestabelecidas de arquivamento, e sim novas técnicas de 

armazenar e/ou compartilhar os objetos digitais na rede de computadores, com o 

objetivo de tornar mais rápidas e precisas às consultas realizadas pelo pesquisador-

usuário no ambiente virtual. Lemos afirma: 

Devemos evitar a lógica da substituição ou do aniquilamento já que, em várias 

expressões da cibercultura, trata-se de reconfigurar práticas, modalidades 

midiáticas, espaços, sem a substituição de seus respectivos antecedentes. [...] A 

ideia de reconfiguração vai, entretanto, além da remediação de um meio sobre o 

                                                 
7 Entidade coletiva, família ou pessoa que produziu, acumulou e/ou manteve documentos na gestão de sua 

atividade coletiva ou pessoal (ISAD(G), 2000, p. 16).  
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outro [...]. Por reconfiguração compreendemos a idéia de remediação mas 

também a de modificação das estruturas sociais, das instituições e das práticas 

comunicacionais (LEMOS, 2006, p. 55). 

 

Uma analogia da memória humana, no sentido de armazenamento, com a 

memória artificial, Mcluhan (2007, p. 17) menciona os meios como extensão do 

homem. Também, referenciando a “lugares de memória” de Nora (1993, p. 13) “Os 

lugares nascem e vivem do sentimento que não há mais memória espontânea, que é 

preciso criar arquivos [...]”, o arquivo como um lugar de recordação das culturas, 

costumes, políticas e crenças de grupos, povos, nações.  Esta busca pela recuperação do 

que foi o passado e a insegurança de perder seu referencial, faz sentido do por que 

arquivar (armazenar) para posteridade.  

 Sendo humanamente, característicos os movimentos internos e externos 

(migrações), ampliou-se a necessidade da criação, do tratamento, da transmissão, do 

compartilhamento, assim como a difusão para o acesso remoto - Levy (1999, p. 92) 

define “ciberespaço” - nos mais diversos formatos tecnológicos, com linguagens de 

baixo e alto nível (máquina e usuário), ou seja, “Quanto mais próximo é a linguagem de 

programação da linguagem humana, de mais alto nível é considerada” (OKUYAMA et 

al, 2014, p. 29), a fim de suprir a vontade das pessoas. Assim, esses novos formatos e 

interfaces proporcionaram as funcionalidades de interagir com diversos dispositivos, 

facilitando o acesso à memória com apenas alguns cliques, nos “lugares de memória” 

virtuais, explicitado por Levy (1999, p. 93) “Uma das principais funções do ciberespaço 

é o acesso a distância aos diversos recursos de um computador”. 

 Estes ambientes virtuais proporcionados pela Web, a possibilidade do acesso da 

memória, pode ocorrer não unicamente e/ou exclusivamente a um ponto de guarda, mas 

sim em espelhos (virtualização) desta espalhada ao redor do mundo. Por Levi, é citado:  

A Web também permite o acesso por palavras-chave a documentos dispersos 

em centenas de computadores dispersos através do mundo, como se esses 

documentos fizessem parte do mesmo banco de dados ou do mesmo disco 

rígido. [...] As pesquisas sobre as interfaces de navegação são orientadas, direta 

ou indiretamente, pela perspectiva última de transformar o ciberespaço em um 

único mundo virtual, imenso, infinitamente variado e perpetuamente mutante 

(LEVY, 1999, p. 106 e 107). 

 

Com isso, aproxima-se do objeto empírico, as fotografias. Estas são os 

representantes digitais dos documentos fotográficos originais, que diante da evolução 
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das culturas num processo histórico, muitas vezes são as únicas formas de manter a 

memória viva, isto é, o vínculo que se têm com os familiares, com os grupos sociais e 

com a nação. Sendo a memória registros nos mais diversos formatos e suportes, a 

fotografia continua o gênero mais utilizado para fim de rememoração da identidade. 

Com a mobilidade, as pessoas saem de seus núcleos familiares e “a fotografia deixa de 

ser um mero retrato para reconhecimento e registro” (WILLIAMS, 2016, p. 35).  

O Acesso às Imagens no Software AtoM 

 

O AtoM resultou do projeto ICA-AtoM (acrônimo para Access to Memory), 

desenvolvido pela  Artefactual Systems. Contou inicialmente com a colaboração do 

International Council on Archives – ICA e outros parceiros e patrocinadores como a 

UNESCO. É um SL de descrição de arquivos, de código aberto, baseado na Web, 

multilíngue e oferece suporte a coleções multirrepositório. Hoje, conta com uma 

comunidade contribuindo constantemente para aperfeiçoá-lo, de forma que todos se 

beneficiam com as melhorias.    

Baseado nas normas de descrição do ICA: (ISAD(G) - General International 

Standard Archival Description; ISAAR(CPF) - International Standard Archival 

Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families; ISDIAH - International 

Standard for Describing Institutions with Archival Holdings; e ISDF - International 

Standard for Describing Functions.  

A característica do sistema multiarquivos ou multirrepositórios, a qual 

possibilita o compartilhamento entre instituições arquivísticas (entidades), cada entidade 

é um objeto sobre o qual o sistema de informação coleta os dados e a abordagem do 

ponto de vista do usuário são quatros: a Descrição arquivística (Archival Material); 

Registro de autoridade (Actor); Instituição arquivística (Archival institution) e Termos 

(Term), como demonstrado na Figura 1: 
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Figura 1: Principais entidades e seus relacionamentos. 

Fonte: http://docplayer.com.br/9044539-Ica-atom-manual-do-usuario-em-lingua-

portuguesa-br-neiva-pavezi-traducao-e-adaptacao.html. Acesso: 30/6/2017. 

 

A navegação pode ser realizada por termos (descrição arquivística - registro de 

autoridade - instituição arquivística -  funções -  assuntos -  locais - objeto digital):  

 Descrição arquivística - fornece informações contextuais sobre as 

unidades arquivísticas (fundo, coleção, seção); 

 Registro de autoridade - fornece informações descritivas dos atores 

(entidades coletivas, pessoas e famílias); 

 Instituição arquivística - fornece descrições dos repositórios que 

preservam e proporcionam acesso à informação registrada em 

documentos arquivísticos; 

 Funções - fornecem vocabulários controlados usados em todo o sistema 

como cabeçalhos de assuntos ou listas de valor, organizados em 

taxonomias separadas, conforme os elementos da ISDF; 

 Assunto - lista os termos de assunto disponíveis; 

 Locais - lista os termos de locais disponíveis; 

 Objeto digital - lista os objetos disponíveis. 

Entre os usuários do sistema temos: administrador, colaborador, editor, tradutor 

e pesquisador. Sob o olhar deste último é o foco da pesquisa neste artigo, a seguir um 

exemplo de pesquisa rápida realizada pelo termo “Inauguração da UNB” no AtoM:  

http://docplayer.com.br/9044539-Ica-atom-manual-do-usuario-em-lingua-portuguesa-br-neiva-pavezi-traducao-e-adaptacao.html
http://docplayer.com.br/9044539-Ica-atom-manual-do-usuario-em-lingua-portuguesa-br-neiva-pavezi-traducao-e-adaptacao.html
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Figura 2: Pesquisa por “inauguração da UNB” 

Fonte: 

https://atom.unb.br/index.php/search?levels=285&query=Inaugura%C3%A7%C3%A3o+da+U

NB&repos=&limit=100&sort=identifier. Acesso: 3/7/2017. 

 

 
Figura 3: Dossiê/Processo 1B22 – Pasta_1B022 

Fonte: https://atom.unb.br/index.php/inauguracao-da-unb. Acesso: 3/7/2017. 

 

https://atom.unb.br/index.php/search?levels=285&query=Inaugura%C3%A7%C3%A3o+da+UNB&repos=&limit=100&sort=identifier
https://atom.unb.br/index.php/search?levels=285&query=Inaugura%C3%A7%C3%A3o+da+UNB&repos=&limit=100&sort=identifier
https://atom.unb.br/index.php/inauguracao-da-unb
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Figura 4: Item 00100_12-00100_12 

Fonte: https://atom.unb.br/index.php/00100-12. Acesso: 3/7/2017.  

 

Descrição de Imagens no AtoM  

 

Para esta pesquisa, não foram analisadas as funcionalidades do software AtoM, e 

sim, a máscara como ele se apresenta para o pesquisador-usuário. Os dados 

disponibilizados no AtoM, decorre das  sete áreas correspondente a ISAD(G): 

Área de identificação – identifica de maneira específica a unidade de descrição e 

estabelece uma ligação com a descrição que a representa - composta por: 

 Código(s) de referência; 

 Título (nome da unidade de descrição); 

 Data(s); 

 Nível de descrição; e 

 Dimensão e suporte. 

Área de contextualização – nesta área são identificados os produtores das 

unidades de descrição - composta por: 

 Nome(s) do(s) produtor(es); 

 História administrativa/Biografia; 

 História arquivística; e 

 Procedência. 

Área de conteúdo e estrutura - composta por: 

https://atom.unb.br/index.php/00100-12
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 Âmbito e conteúdo; 

 Avaliação, eliminação e temporalidade; 

 Incorporações; e 

 Sistema de arranjo. 

Área de condições e acesso e uso - composta por: 

 Condições de acesso; 

 Condições de reprodução; 

 Idioma; 

 Características físicas e requisitos técnicos; e 

 Instrumento de pesquisa. 

Área de fontes relacionadas - composta por: 

 Existência e localização de originais; 

 Existência e localização de cópias; 

 Unidades de descrição relacionadas; e 

 Nota sobre publicação. 

Área de notas - composta por: 

 Notas. 

Área de controle da descrição - composta por: 

 Nota do arquivista; 

 Regra ou convenções; 

 Data(s) da(s) descrição(ões). 

Assim, optou-se por fazer uma análise da descrição de três imagens, extraídas da 

base do AtoM da Universidade de Brasília.   

 

Figura 5: Vista interna do Instituto Central de Ciências (ICC). 
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Fonte: “Universidade de Brasília. Arquivo Central. AtoM UnB. Disponível em: 

https://atom.unb.br/index.php/00145-05”. Acesso: 3/7/2017. 

 

Descrição da Figura 5: 

Produtores Pontos de acesso Descrição 

- Marcos Henrique  

- Assessoria de 

Comunicação Social 

- Universidade de Brasília. 

 

- Vista  

- UnB » Universidade de 

Brasília 

- Instituto Central de Ciências 

(ICC) 

- Minhocão 

- Marcos Henrique (Produtor) 

- Assessoria de Comunicacao 

Social (Produtor).  

 

Vista interna do 

Instituto Central de 

Ciências (ICC). 

Em primeiro plano, 

árvores floridas, 

pessoas ao fundo. 

Nota: A transcrição da descrição do software Light Base do antigo Centro de Documentação 

da UNB para o ICA-Atom UNB foi realizada por Antonio Silva. Mais informações 

descritivas na fonte informada a cima.   

 

 

 

Figura 6: Alojamento estudantil. 

Fonte: “Universidade de Brasília. Arquivo Central. AtoM UnB. Disponível em: 

https://atom.unb.br/index.php/00037-26”. Acesso: 3/7/2017. 

 

Descrição da Figura 6: 

Produtor Entidade 

detentora 

Pontos de 

acesso 

Descrição 

- Assessoria de 

Comunicação 

Social 

 

 - Universidade 

de Brasília 

 

- Alojamento 

estudantil 

- Casa do 

Mais à esquerda vemos 

parte de um prédio que 

constitui o alojamento 

https://atom.unb.br/index.php/00145-05
https://atom.unb.br/index.php/00037-26
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Estudante 

CEU 

- Assessoria 

de 

Comunicacao 

Social 

(Produtor) 

 

estudantil. Mais ao centro 

vemos algumas plantas e 

alguns postes e mais a 

direita um outro prédio que 

constitui o alojamento 

estudantil. 

 

Nota: A transcrição da descrição do software Light Base do antigo Centro de Documentação 

da UNB para o ICA-Atom UnB foi realizada por Antonio Silva. Mais informações 

descritivas na fonte informada a cima.   

 

 

 

Figura 7: Entrega de Título Honoris Causa. 

Fonte: “Universidade de Brasília. Arquivo Central. AtoM UnB. Disponível em: 

https://atom.unb.br/index.php/00074-01”. Acesso: 3/7/2017. 

 

 

Descrição da Figura 7: 

Produtores Pontos de acesso Descrição 

- Maria Inês Ulhoa 

(Produtor)  

 

Assessoria de 

Comunicacao Social 

(Produtor) 

-Visita 

-Racismo 

-Título Honoris Causa 

- UnB » Universidade de Brasília 

-Auditório 3 - área externa 

- Faculdade de Ciências da Saúde 

(FS) 

-Maria Inês Ulhoa (Produtor) 

-Assessoria de Comunicacao Social 

(Produtor) 

Entrega de Título 

Honoris Causa a 

Nelson Mandela e 

visita oficial. 

Nelson Mandela, 

esposa, Reitor da 

UnB, pessoas e 

faixas atrás. Temos 

na fotografia: 

Winnie Mandela, 

https://atom.unb.br/index.php/00074-01
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-Winnie Mandela (Assunto) 

-Nelson Mandela (Assunto) 

-Antonio Ibanez Ruiz (Assunto) 

 

Nelson Mandela e 

Antonio Ibanez 

Ruiz (Reitor). 

 

Nota: A transcrição da descrição do software Light Base do antigo Centro de Documentação 

da UNB para o ICA-Atom UnB foi realizada por Antonio Silva. Mais informações 

descritivas na fonte informada a cima.   

 

 

Como observado, os itens descritivos atenderam as normas, permitindo assim a 

localização dos dados informacionais.  

Considerações Finais 

 

O propósito desta pesquisa é demonstrar como os registros imagéticos devem ser 

descritos em conformidade com as normas do ICA e como o uso de boas práticas 

facilitam ao pesquisador/usuário nas consultas aos acervos de memória. 

As mudanças culturais, em sua evolução, trazem consigo a possibilidade de 

mobilidade pela rede mundial de computadores bem como a acessibilidade à 

documentação de memória pelo pesquisador-usuário, em ambientes virtuais. 

Assim, há uma continuidade dos registros imagéticos dos meios convencionais 

para os suportes digitais, quanto ao arquivamento, preservação e acesso, em que sua 

cara+cterística inicial traduz em seu interim a perspectiva do evento no ponto de vista 

de seu produtor. 
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