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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou identificar as características da produção científica brasileira acerca 

de catalogação e descrição bibliográfica, tendo como objeto de análise os artigos publicados 

em periódicos científicos brasileiros da área no período de 1973 a 2013. Com base na literatura 

pertinente, os artigos foram selecionados a partir dos registros da base ABCDM. A abordagem 

metodológica utilizada caracteriza-se como pesquisa qualitativa e descritiva, aplicada a partir 

do método de Revisão Sistematizada da Literatura. O universo da pesquisa foi composto por 

91 artigos, recuperados da base ABCDM a partir da busca por catalogação e por descrição 

bibliográfica nos campos título e palavra-chave. A partir da técnica de amostragem por 

conveniência, obteve-se a amostra de 28 artigos, analisados por meio de aplicação tabular e 

narrativa. Os resultados obtidos apontam que a maior parte da produção científica da área é 

voltada para abordagem de códigos, normas e similares e a quantidade de artigos publicados é 

pequena, se considerado o período de 40 anos e a relevância teórica e prática da catalogação 

para a biblioteconomia e a ciência da informação.  

 

Palavras-chave: Catalogação. Descrição Bibliográfica. Representação Descritiva. 

Representação da Informação. Produção Científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study sought aims to identify the characteristics of the Brazilian scientific production about 

cataloging and bibliographic description by using articles published in brazilians scientific 

journals in the area from 1973 to 2013 as the object of analysis. Based on the literature, the 

articles were selected from ABCDM of database records. The methodological approach is 

characterized as qualitative and descriptive research, applied from the Systematized Literature 

Review. The research universe consists of 91 articles, recovered from ABCDM base through 

searching for cataloging and bibliographic description in the fields title and keyword. From the 

convenience sampling technique, a sample of 28 articles was obtained. These articles were 

analyzed by tabular and narrative application. The results show that most of the scientific 

production of the area is facing towards codes approach, standards and alike and the number of 

published articles is small, when considered the period of 40 years and the theoretical and 

practical relevance of cataloging for librarianship and information science.   

 

 

Keywords: Cataloguing. Bibliographical Description. Descriptive Representation. 

Representation of Information. Scientific Production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS/ SIGLAS 

 

ABCDM Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Documentação e 

Museologia 

ALA  American Library Association 

BRAPCI Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 

CALCO Catalogação Legível por Computador 

DASP  Departamento Administrativo do Serviço Público 

ENANCIB Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 

FEBAB Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação 

e Instituições 

FGV Fundação Getúlio Vargas 

FID  Federação Internacional de Documentação 

FRBR  Functional Requirement for Bibliographic Records 

IBBD  Instituto Brasileiro de Bibliografica e Documentação 

IBICT  Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

ICP  Statement of International Cataloguing Principles 

IFLA  International Federation of Library Associations and Institutions 

IME ICC IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code 

ISBD  International Standard Bibliographic Description 

ISBN  International Standard Book Number 

ISO  International Organization for Standardization 

ISSN  International Standard Serial Number 

MARC Machine Readable Cataloguing 

OPAC  Online Public Access Catalogue 

RIEC  Reunião Internacional dos Especialistas em Catalogação 

SIC  Serviço de Intercâmbio de Catalogação 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 



 
 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução.......................................................................................................................... 12 

1.1 Questão de pesquisa ................................................................................................... 13 

1.2 Objetivos .................................................................................................................... 13 

1.2.1 Objetivo Geral .................................................................................................... 13 

1.2.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 13 

1.3 Justificativa ................................................................................................................ 13 

2. Revisão de Literatura ........................................................................................................ 15 

2.1 Comunicação e produção científica ........................................................................... 15 

2.2 Catalogação ................................................................................................................ 20 

2.2.1 Breve histórico: séculos XIX, XX e XXI ........................................................... 20 

2.2.2  Conceitos, características e princípios ................................................................ 27 

2.3 Descrição bibliográfica .............................................................................................. 32 

3. Metodologia ...................................................................................................................... 42 

3.1 Ambiente e caracterização da pesquisa...................................................................... 42 

3.2 Procedimentos metodológicos ................................................................................... 43 

3.3 Universo e seleção da amostra ................................................................................... 45 

4. Análise e discussão dos resultados .................................................................................... 48 

4.1 Análise dos dados ...................................................................................................... 48 

4.2 Discussão dos resultados ........................................................................................... 84 

5. Considerações finais .......................................................................................................... 88 

Referências ............................................................................................................................... 90 

Apêndice A – Artigos excluídos na etapa de seleção ............................................................... 97 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

1. Introdução 

 

Esta pesquisa está centrada na análise dos artigos científicos acerca de Catalogação e 

Descrição Bibliográfica, previamente selecionados a partir da base ABCDM, a fim de 

identificar as características da produção científica brasileira sobre os temas citados. A área de 

Catalogação ou Representação Descritiva envolve uma série de estabelecimento de padrões, 

tais como formatos, códigos e regras, para a descrição dos recursos informacionais, 

fundamentais para a cooperação e intercâmbio em nível mundial. 

Após quase 50 anos da Declaração dos Princípios de Paris, de 1961, a IFLA publicou, 

em 2009, a Declaração Internacional dos Princípios de Catalogação. Esta substituiria e 

atualizaria os Príncípios de Paris, levando em conta principalmente as mudanças ocorridas 

quanto à prática da catalogação, em virtude dos códigos, normas e modelos vigentes, e à 

tecnologia. Entre 2014 e 2015, a Declaração foi novamente atualizada e serve como base para 

a criação dos códigos de catalogação em âmbito mundial. 

De acordo com Mey e Silveira (2009), a catalogação compreende os pontos de acesso, 

os dados de localização e a descrição bibliográfica, abordada em enfoque neste trabalho. Uma 

vez que a representação descritiva de um recurso informacional tem de seguir a norma 

internacionalmente acordada, ao abordar a descrição bibliográfica trata-se, fundamentalmente, 

sobre a International Standard Bibliographic Description, a ISBD. Sua primeira versão foi 

publicada em 1971, passou por atualizações e revisões e, atualmente, constitui-se em um 

documento único para todos os tipos de materiais, denominado ISBD Consolidada. 

O trabalho estrutura-se da seguinte forma: a seção 1 introduz o tema ao contextualizar 

os assuntos a serem tratados. A seção 1.1 traz a questão de pesquisa, a seção 1.2, os objetivos 

geral e específicos (subseções 1.2.1 e 1.2.2) e a seção subsequente (seção 1.3), a justificativa. 

A seção 2 refere-se à revisão de literatura, composta por outras 3 seções, a saber: 

comunicação e produção científica (seção 2.1); catalogação (seção 2.2), subdividida em breve 

histórico (subseção 2.2.1) e conceitos, características e princípios (subseção 2.2.2); e descrição 

bibliográfica (seção 2.3). 

A seção seguinte, referente à metodologia, é subdivida nas seguintes seções: ambiente 

e caracterização da pesquisa (seção 3.1), processos metodológicos (seção 3.2) e universo e 

seleção da amostra (seção 3.3). 
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A seção 4 destina-se à análise e discussão dos resultados obtidos e a seção 5 apresenta 

as considerações finais. Ao final, as referências apresentam as fontes utilizadas para elaboração 

deste trabalho e o apêndice A relaciona os artigos excluídos na etapa de seleção. 

 

1.1 Questão de pesquisa 

 

Tendo como base a literatura da área e percebendo a necessidade de pesquisas sobre o 

assunto, este trabalho busca identificar as características do que foi produzido sobre catalogação 

e descrição bibliográfica e publicado em periódicos científicos no período de 1973 a 2013 no 

Brasil. Portanto, apresenta-se a seguinte questão de pesquisa:  

Quais são as características da produção científica brasileira sobre catalogação e 

descrição bibliográfica no período de 1973 a 2013? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar a produção científica brasileira sobre catalogação e descrição bibliográfica 

a partir das dimensões apontadas pela literatura da área. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

o Selecionar os artigos publicados sobre catalogação e descrição bibliográfica em revistas 

científicas brasileiras no período de 1973 a 2013, a partir da base de dados ABCDM. 

o Analisar os artigos selecionados a partir de aplicação tabular e narrativa. 

o Identificar as características da produção científica brasileira acerca de catalogação e 

descrição bibliográfica a partir da análise dos artigos científicos. 

 

1.3 Justificativa 

 

A catalogação assume cada vez mais importância como atividade de tratamento e 

organização da informação, tendo em vista o atual cenário das tecnologias de informação. A 
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catalogação e a descrição bibliográfica têm como função primordial organizar a informação e 

torná-la acessível, com vistas à recuperação nos sistemas de informação. 

O interesse pelo estudo das características da produção científica brasileira sobre 

catalogação e descrição bibliográfica surge em virtude de sua relevância teórica e prática para 

a comunidade acadêmica da área, especialmente profissionais bibliotecários e estudantes de 

biblioteconomia. Ressalta-se, ainda, sua relevância para o ciclo documental e para o fazer 

biblioteconômico, já que é parte fundamental do processamento técnico de um recurso 

informacional e determinante para a recuperação da informação. 

A contribuição teórica desta pesquisa consiste na seleção de literatura pertinente acerca 

de catalogação e/ou descrição bibliográfica e na identificação das características da produção 

científica sobre os temas explicitados. É importante ressaltar que a atualização e o recorte 

temporal do presente trabalho são fatores que impulsionam a realização da pesquisa, buscando, 

além de caracterizar a produção científica da área, compará-la ao longo do período abrangido. 

Ao constatar a baixa produção de literatura brasileira nessa área, tendo em vista sua 

relevância teórica e seus aspectos práticos, o trabalho incentiva esforços direcionados para a 

produção científica no país sobre catalogação e descrição bibliográfica. 

Considerando os objetivos propostos, espera-se contribuir para os estudos e discussões 

acerca de catalogação e descrição bibliográfica no cenário da catalogação contemporânea. 
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2. Revisão de Literatura  

 

A revisão de literatura visa à reunião dos estudos relacionados ao tema, analisando e 

discutindo os assuntos vinculados ao problema de pesquisa. De acordo com Boaventura (2004, 

p. 46), “a revisão da literatura objetiva demonstrar o que foi escrito sobre o tema. Consiste na 

análise e síntese das informações, visando definir as linhas de ação para abordar o assunto ou 

problema e gerar ideias novas e úteis”. 

Este capítulo busca oferecer a fundamentação teórica necessária relativa aos temas 

primordiais ao desenvolvimento da pesquisa proposta. Sendo assim, abordará os temas de 

comunicação e produção científica; catalogação, incluindo breve histórico, conceitos, 

características e princípios; e descrição bibliográfica. 

 

2.1 Comunicação e produção científica 

 

 Os artigos e publicações dos periódicos científicos acerca de catalogação e descrição 

bibliográfica no Brasil são o objeto de análise desta pesquisa. Por conseguinte, entende-se a 

necessidade de esclarecer sobre o periódico científico como meio de comunicação formal do 

conhecimento científico. Para tanto, esta seção busca traçar conceitos relacionados à ciência, 

ao conhecimento científico, à comunicação científica, especialmente à comunicação científica 

formal, e ao periódico científico, visto como veículo de comunicação formal da ciência. 

A etimologia da palavra ciência provém do termo latino scientia, que significa 

conhecimento. Ao longo do tempo, à ciência foram atribuídos diferentes significados. De 

acordo com Targino (2000, p. 2), “a ciência refere-se, sobretudo, ao conjunto de procedimentos 

transformadores advindos da vinculação ciência-tecnologia e de seus resultados inscritos no 

meio ambiente, haja vista que o interesse maior da ciência é a emancipação do gênero humano”. 

(TARGINO, 2000, p. 2).  

Targino (2000, p. 2) explica ainda que 

 

A ciência busca, essencialmente, desvendar e compreender a natureza e seus 

fenômenos, através de métodos sistemáticos e seguros. No entanto, face à 

dinamicidade intrínseca à própria natureza, seus resultados são sempre provisórios. 

Isto é, esses sistemas explicativos não têm caráter permanente. Inserem-se num 

processo ininterrupto de investigação, o que faz da ciência uma instituição social, 

dinâmica, contínua, cumulativa. Em tal perspectiva, sem pretensões históricas, infere-

se que a ciência influencia há séculos a humanidade, criando e alterando convicções, 

modificando hábitos, gerando leis, provocando acontecimentos, ampliando de forma 

permanente e contínua as fronteiras do conhecimento. 
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Percebe-se, atualmente, a importância da ciência no desenvolvimento das comunidades 

e nações. A ciência é responsável por mudanças nos mais diversos aspectos da sociedade. É 

importante destacar que a ciência e a sociedade mantêm entre si uma relação essencialmente 

dinâmica e interativa, segundo a qual “a ciência determina mutações sociais e, ao mesmo tempo, 

recebe da sociedade impactos que a (re)orientam em busca de novos caminhos, que lhe 

possibilitam responder novas demandas e assumir novas prioridades”. (TARGINO, 2000, p. 2). 

Conforme Targino (2000), “pensar sobre a relevância da ciência demanda reconhecer a 

importância da informação científica, do conhecimento científico, da comunidade científica, e, 

por conseguinte, da comunicação científica”. Portanto, estes elementos dependem um do outro 

e relacionam-se entre si, com vistas à comunicação e divulgação da ciência.  

O conhecimento científico, também chamado de ciência, é obtido a partir do resultado 

de pesquisas realizadas por cientistas levando em conta regras já definidas anteriormente, ou 

seja, conhecimento adquirido a partir da utilização de uma metodologia científica, conforme 

explica Kerlinger (1979 apud MUELLER, 2000). Sendo assim, o conhecimento científico 

apresenta características que o distingue do conhecimento do senso comum.  

De acordo com Mueller (2000), o conhecimento científico tem como característica 

fundamental a confiabilidade, o que permite distingui-lo do conhecimento popular. Mueller 

(2000) explica ainda que, para obter confiabilidade, além da utilização de uma rigorosa 

metodologia científica, os resultados das pesquisas de determinado cientista devem ser 

divulgados e julgados por outros cientistas, os pares.  

Garvey e Griffith (1979 apud TARGINO, 2000, p. 10) conceituam a comunicação 

científica como aquela que “incorpora as atividades associadas à produção, disseminação e uso 

da informação, desde o momento em que o cientista concebe uma ideia para pesquisar até que 

a informação acerca dos resultados é aceita como constituinte do estoque universal de 

conhecimentos”. Assim, a comunicação científica torna-se essencial à atividade científica, uma 

vez que é capaz de somar os esforços individuais dos participantes das comunidades científicas, 

conforme explica Targino (2000).  

Neste contexto, destaca-se que “é a comunicação científica que favorece ao produto 

(produção científica) e aos produtores (pesquisadores) a necessária visibilidade e possível 

credibilidade no meio social em que produto e produtores se inserem.” (TARGINO, 2000, p. 

10). Decorre daí, portanto, a importância da comunicação da ciência no contexto da atividade 

científica ao assegurar a confiabilidade e credibilidade dos autores e de suas pesquisas.  
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Para Meadows (1999, p. vii apud BARBALHO, 2005, p. 125), a comunicação está no 

coração da ciência e “[...] é para ela tão vital quando a própria pesquisa, pois a esta não cabe 

reivindicar com legitimidade este nome enquanto não houver sido analisada e aceita pelos pares. 

Isto exige, necessariamente, que seja comunicada”. Barbalho (2005, p. 125) defende que a 

comunicação científica pode ser entendida como a “promoção de intercâmbio de informações 

entre membros de determinada comunidade, a qual divulga os resultados de pesquisa efetivadas 

de acordo com regras definidas e controladas pelo contexto onde está inserida”.  

Sendo assim, entende-se que a comunicação científica é primordial, já que a ciência, 

para se efetivar, tem de ser comunicada e compartilhada, especialmente dentro da comunidade 

científica. O conhecimento científico só pode ser reconhecido como tal quando é comunicado, 

avaliado e então aceito e divulgado.  

A comunicação científica e a produção literária de determinada área científica, de 

acordo com Mueller (2000), envolvem variadas atividades de comunicação entre os 

pesquisadores, que podem ser chamadas de comunicação informal ou comunicação formal. 

Segundo Mueller (2000, p. 20), 

 

A comunicação informal utiliza os chamados canais informais e inclui normalmente 

comunicações de caráter mais pessoal ou que se referem à pesquisa ainda não 

concluída, como comunicação de pesquisa em andamento, certos trabalhos de 

congressos e outras com características semelhantes. A comunicação formal se utiliza 

de canais formais, como são geralmente chamadas as publicações com divulgação 

mais ampla, como periódicos e livros. Dentre esses últimos, o mais importante, para 

a ciência, são os artigos publicados em periódicos científicos.  

 

A comunicação científica formal, segundo Targino (2000), se dá por meio de “diversos 

meios de comunicação escrita, com destaque para livros, periódicos, obras de referência em 

geral, relatórios técnicos, revisões de literatura, bibliografias de bibliografias etc., motivo pelo 

qual autores como Le Coadic (1996) a denominam de comunicação escrita”. Os artigos 

publicados nos periódicos científicos são, conforme dito anteriormente, o objeto de análise 

desta pesquisa. Se constituem, assim, como um meio formal de comunicação e de divulgação 

científica, especialmente para áreas como a biblioteconomia e a ciência da informação. 

Conforme explica Bueno (2010), a comunicação científica visa à disseminação de 

informações especializadas entre os pares, com o objetivo de tornar conhecidos os avanços 

obtidos, tais como resultados de pesquisa e relatos de experiências em determinadas áreas ou à 

elaboração de novas teorias ou refinamento das já existentes. E, neste contexto, a divulgação 

científica “cumpre função primordial: democratizar o acesso ao conhecimento científico [...]” 

(BUENO, 2010, p. 5).  
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Bueno (2010, p. 2) explica ainda que  

 

A divulgação científica compreende a ‘[…] utilização de recursos, técnicas, processos 

e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações científicas, 

tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo’ (BUENO, 2009, p.162). A 

comunicação científica, por sua vez, diz respeito à transferência de informações 

científicas, tecnológicas ou associadas a inovações e que se destinam aos especialistas 

em determinadas áreas do conhecimento. 

 

 A divulgação científica, de acordo com Bueno (2010), pode contemplar audiência ampla 

e diversificada, na TV aberta, por exemplo. Entretanto, segundo o autor, pode também estar 

restrita a determinado grupo de pessoas, como em palestras, eventos científicos e periódicos 

científicos. Estes periódicos se constituem em um canal formal e muito relevante para a 

divulgação científica.  

De acordo com Souza (2008, p. 142), “um dos instrumentos que permitem a 

determinado conhecimento especializado ser chamado de ciência e ao ser relacionado à 

comunicação desse saber lhe confere autoridade é o periódico científico” e, neste sentido, “a 

comunicação científica tem como veículo privilegiado o periódico, na medida em que o mesmo 

difunde predominantemente a produção consolidada pela démarche da pesquisa” (SOUZA, 

2008, p. 141), termo que, segundo o autor, pode ser entendido como processo de geração de 

conhecimento.  

Segundo Souza (2008), essa démarche ou processo de geração de conhecimento cumpre 

algumas etapas fundamentais, são elas: 

 

a) a verbal, como parte da discussão inicial sobre as conformidades teóricas e 

metodológicas do trabalho investigativo em si;  

b) a da formatação escrita das primeiras comunicações, com os resultados 

preliminares da pesquisa, encaminhados para subsidiar os debates sobre o 

conhecimento do campo;  

c) a da transformação dos resultados dos debates realizados em eventos e em outros 

ambientes em novos textos como acréscimo ou aperfeiçoamento dos primeiros 

conteúdos escritos, gerando ensaios e artigos. 

 

E conforme Souza (2008, p, 141), sendo artigos, “devem submeter-se à característica de 

produção consolidada e, nesse caso, constituem-se no cerne do conteúdo dos periódicos 

científicos”.  

“O periódico científico desempenha papel fundamental no processo de comunicação 

científica por se constituir na principal via de veiculação de novos conhecimentos e possibilitar 

a sua difusão para determinado público” (BARBALHO, 2005, p. 126). Conforme explica 

Stumpf (2005, p. 103), a revista ou periódio científico é “um dos produtos da ciência que tem 

tido maior aceitação como registro da produção científica em quase todas as áreas do 
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conhecimento”. A autora reitera que o periódico científico é visto pelos pesquisadores como o 

meio de comunicação mais apropriado para que as descobertas e resultados originais de 

pesquisa sejam transmitidos à comunidade científica. Ressalta-se que deve-se levar em 

consideração a área do conhecimento em questão, já que a depender da área, outros meios de 

comunicação, além do periódico, podem exercer papel fundamental à divulgação científica. 

De acordo com Ferreira e Targino (2005), os periódicos científicos são a memória da 

ciência. E a atividade científica visa, fundamentalmente, à produção de conhecimento. Para que 

este conhecimento seja realmente útil, é essencial a avaliação dos pares e depois difusão à 

sociedade. Assim, “o canal formal de comunicação eleito pelos pesquisadores [...] é o periódico 

científico, que divulga resultados recém-gerados e conta com o crivo do sistema de avaliação 

por pares, o que lhe confere maior legitimidade e credibilidade” (BARRADAS, 2005, p. 14).  

Barbosa et. al (2013, p. 7) explica que, segundo a Royal Society, além de divulgar os 

resultados de pesquisas, o periódico científico possui outras funções, são elas: 

 
I. Comunicação formal dos resultados da pesquisa original para a comunidade 

científica e demais interessados (...); 

II. Preservação do conhecimento registrado em conjunto: os periódicos servem 

como arquivo das idéias e reflexões dos cientistas, dos resultados de suas 

pesquisas e observações sobre os fenômenos da natureza (...); 

III. Estabelecimento da propriedade intelectual: (...) o autor registra formalmente 

a sua autoria, requerendo para si a prioridade na descoberta científica; 

IV. Manutenção do padrão da qualidade na ciência: a publicação em periódicos 

que dispõem de um corpo de avaliadores respeitados confere a um artigo 

autoridade e confiabilidade (...). 

 

Miranda e Pereira (1996, p. 376) afirmam que o periódico científico cumpre “também 

outra importantíssima função, qual seja, a de definir e legitimar novas disciplinas e campos de 

estudos, constituindo-se em um legítimo espaço para institucionalização do conhecimento e 

avanço de suas fronteiras”. Pensado como veículo de comunicação entre os pares, o periódico 

ainda “cumpre funções que permitem ascensão do cientista para efeito de promoção, 

reconhecimento e conquista de poder em seu meio” (ZIMAN, 1979 apud MIRANDA, 

PEREIRA, 1996, p. 376).  

A ação de publicar artigos em periódicos científicos é exigência como comprovação da 

pesquisa científica realizada e mecanismo fundamental de divulgação para que a comunicação 

científica formal se efetive. Portanto, o periódico científico, a partir da publicação dos artigos, 

constitui-se como resultado da produção científica e é, de fato, um veículo de comunicação 

formal essencial à atividade científica e, por conseguinte, meio de divulgação e promoção do 

conhecimento científico. 
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2.2 Catalogação 

 

2.2.1 Breve histórico: séculos XIX, XX e XXI 

 

O objeto de análise desta pesquisa consiste nos artigos publicados sobre catalogação e 

descrição bibliográfica entre os anos 1973 e 2013, conforme explicado anteriormente. Tendo 

em vista as mudanças ocorridas durante esses 40 anos, torna-se necessário ter uma base acerca 

do histórico da catalogação. Destaca-se que a catalogação, em 1973, era regida pelos Princípios 

de Paris de 1961, enquanto em 2013, tinha como base a Declaração dos Princípios 

Internacionais de Catalogação de 2009. Ressalta-se, ainda, que a Declaração foi atualizada entre 

2014 e 2015 e apresenta mudanças se comparada a versão de 2009. 

De acordo com Barbosa (1978, p. 23), “a história da catalogação [...] só registra interesse 

por alguma normalização, principalmente de entradas, depois do século XVI”, já que as regras 

existentes até o momento haviam sido elaboradas por livreiros e bibliógrafos que visavam 

apenas a compilação de seus próprios catálogos e bibliografias. Entretanto, segundo Mey e 

Silveira (2009), é o século XIX que “caracteriza-se por fatos notáveis na história da catalogação, 

com trabalhos de grande importância e muita influência em nossa prática moderna.” 

Conforme explicam Mey e Silveira (2009), Barbosa (1978) e Denton (2007), Anthony 

Panizzi, que trabalhava no museu britânico como assistente bibliotecário, teve seu código, 

denominado 91 regras, aprovado, após várias audiências, pela comissão encarregada de 

investigar a catalogação e o catálogo da biblioteca do British Museum. Denton (2007) explica 

que, em 1839, as regras foram sancionadas e, dois anos depois, impressas e imediatamente 

aclamadas. As 91 regras de Panizzi, consideradas o primeiro código de catalogação, 

influenciaram a criação de códigos posteriores, tais como de Jewett e de Cutter. 

Denton (2007) destaca, ainda, que Seymour Lubetzky, bibliotecário da Library of 

Congress e figura importante na história da catalogação, acreditava que o objetivo central do 

código de catalogação criado por Panizzi sinaliza que um catálogo adequado e preocupado com 

as reais necessidades do leitor deve ser concebido não apenas para dizer se o livro específico 

que o usuário procura está na biblioteca, mas também quais outras edições e obras do autor a 

biblioteca possui. Estas funções relacionam-se, mesmo que indiretamente, aos objetivos do 

catálogo elaborados por Cutter. 

Acredita-se que a real importância dos catálogos só foi realmente declarada por Charles 

Ami Cutter, no século XIX, em sua obra Rules for a dictionary catalog. Cutter, segundo Mey 

e Silveira (2009, p. 12), “foi o primeiro a elaborar os objetivos do catálogo e sua proposta é 
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aceita até hoje, com algumas variações e poucos acréscimos”. Cutter influenciou e colaborou, 

mais tarde, com a American Library Association (ALA) na construção de seu código, que 

coincide com a quarta e última edição da obra Rules for a dictionary catalog, conforme explica 

Barbosa (1978). 

Embora seja comum pensar que as regras sirvam apenas para catálogos dicionários, em 

virtude de seu título, a obra de Cutter consistia em um verdadeiro código, já que abrangia “369 

regras que incluem normas não só para entradas por autor e por título, mas também para a parte 

descritiva, cabeçalhos de assunto, e ainda alfabetação e arquivamento de fichas” (BARBOSA, 

1978, p. 29) 

Em 1852, Charles Jewett publicou, nos Estados Unidos, um código de catalogação 

baseado nas 91 regras de Panizzi, entretanto apresentava algumas alterações. Mey e Silveira 

(2009) destacam que algumas disposições elaboradas por Jewett, especialmente em relação aos 

cabeçalhos de responsabilidade e obras anônimas, são seguidas até os dias atuais.  

No ano de 1899, conforme explica Barbosa (1978), as Instruções Prussianas foram 

elaboradas por homens de formação científica e filosófica e adotadas pela Alemanha, Áustria, 

Hungria, Suécia, Suíça, Dinamarca, Holanda e Noruega. Em 1908, a segunda edição das 

Instruções Prussianas coincidiu com a criação do código da ALA e, no ano de 1936, as 

Instruções foram reconhecidas como um código de âmbito internacional.   

A impressão e venda de fichas catalográficas pela Library of Congress, em 1901, 

contribuíram substancialmente com a padronização, conforme explicam Mey e Silveira (2009). 

As fichas vendidas eram todas idênticas e apenas os cabeçalhos indicados deveriam ser 

acrescentados por cada instituição. Apresentam-se, assim, como um marco na catalogação e na 

busca pela uniformização e normalização dos dados bibliográficos. 

Em 1908, a partir das regras já elaboradas por Panizzi, Cutter, Jewett e pela Library of 

Congress (LC), a American Library Association (ALA), em parceria com a Library 

Association, da Inglaterra, publicou as Cataloguing Rules: author and title entries. Denton 

(2007) explica que, embora as edições americanas e britânicas sejam sempre separadas, este foi 

o primeiro conjunto de regras de catalogação anglo-americana, em virtude da necessidade de 

padronização e internacionalização. 

O Código da Vaticana, publicado no ano de 1920, foi preparado por renomados 

bibliotecários americanos e baseou-se no Código da ALA de 1908, conforme explica Barbosa 

(1978). Foi traduzido para diversas línguas, inclusive para o português. A partir de 1940, de 

acordo com Mey e Silveira (2009), exerceu muita influência na biblioteconomia brasileira. O 
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Código da Vaticana foi ensinado na escola de biblioteconomia da Biblioteca Nacional, no Rio 

de Janeiro, enquanto no curso de biblioteconomia do Mackenzie, em São Paulo, ensinava-se o 

Código da ALA, devido à influência norte-americana. 

Em 1927, na Escócia, fundou-se a International Federation of Library Associations, a 

renomada e atuante IFLA. Em 1976, embora a sigla tenha se mantido, ampliou-se o nome para 

International Federation of Library Associations and Institutions. A IFLA é atualmente o 

principal organismo internacional que representa os interesses da biblioteca, dos serviços de 

informação e de seus usuários, segundo o portal da própria Instituição.  

 A IFLA tem como objetivos a promoção de elevados padrões de fornecimento e 

prestação de serviços bibliotecários e de informação, o incentivo à compreensão generalizada 

do valor da boa biblioteca e serviços de informação e a representação dos interesses de seus 

membros em âmbito mundial.  Para tanto, visa ao acesso universal da informação e à prestação 

de serviços de alta qualidade. 

A Instituição tem relações formais com a UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura), com a Organização Internacional de Normalização 

(ISO), entre outras instituições. Desempenha papel fundamental na discussão e publicação de 

normas e códigos de catalogação, tais como a Descrição Bibliográfica Internacional 

Normalizada (ISBD) e o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR). 

No Brasil, em 1954, destaca-se a criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação (IBBD), atual Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), e a realização do primeiro Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, em que Edson 

Nery da Fonseca apresentou as Normas brasileiras de catalogação, entrada de autores coletivos 

e nomes brasileiros. 

Neste mesmo ano, por meio do SIC (Serviço de Intercâmbio de Catalogação), criado em 

1942 e filiado ao DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público) até 1954, o IBBD 

se empenhou em simplificar determinadas regras de catalogação. “Decidiu-se então que caberia 

ao SIC a tarefa de relacionar algumas das regras mais usadas em sua central de catalogação e 

istribuí-las para estudo e sugestões entre os membros da Comissão (de Estudos de 

Catalogação)” (BARBOSA, 1978).  

Em 1959, no Brasil, fundou-se a FEBAB (Federação Brasileira de Associações de 

Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições), sociedade civil sem fins lucrativos, 

com sede e foro na cidade de São Paulo. Segundo informações de seu portal institucional, a 

Federação surgiu a partir da proposta apresentada por Laura Russo e Rodolfo Rocha Júnior no 
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2º Congresso de Biblioteconomia e Documentação, realizado em Salvador. Desde sua 

fundação, a FEBAB tem como principal missão defender e incentivar o desenvolvimento da 

profissão no país. 

No ano de 1960, na cidade do Rio de Janeiro, na Conferência Geral da FID (Federação 

Internacional de Documentação), criou-se oficialmente a Comissão Brasileira de Catalogação, 

filiada à FEBAB. Maria Luisa Monteiro da Cunha foi eleita presidente, cargo em que 

permaneceu até 1966. Barbosa (1978, p. 61) explica que “esta Comissão teve o mérito de 

conseguir remover os graves obstáculos de algumas práticas já obsoletas consagradas em 

determinadas bibliotecas do país, bem como as divergências decorrentes do uso de códigos 

diversos e/ou adaptações de caráter particular.” 

De acordo com Barbosa (1978) e Mey (1987), com base em diversos documentos já 

publicados sobre o assunto, Maria Luisa Monteiro da Cunha redigiu a publicação Nomes 

brasileiros e portugueses: problemas e soluções, submetida à Comissão Brasileira de 

Catalogação e enviada à Comissão da Conferência de Paris, em 1961. A publicação foi aceita 

na Conferência como Documento número 13 e incluída como apêndice na edição brasileira do 

AACR. 

Em 1961, a partir da Conferência Internacional sobre Princípios de Catalogação, 

realizada em Paris, foi publicada a Declaração de Princípios Internacionais de Catalogação, 

conhecida também na comunidade bibliotecária como Princípios de Paris ou Princípios de 

1961. De acordo com Barbosa (1978), a semente da Conferência foi plantada quando criou-se, 

em 1954, um grupo de trabalho composto por catalogadores de diferentes países. Estes deviam 

preparar a coordenação dos princípios de catalogação e elaborar um relatório sobre alguns 

princípios a serem observados. Além disso, Barbosa (1978) explica que, em 1959, o 

planejamento, a composição, a definição dos objetivos e dos campos de ação da Conferência 

foram discutidos e estabelecidos em uma reunião em Londres, na Inglaterra. 

O trabalho de Lubetzky, bibliotecário da Library of Congress, foi fundamental para a 

formulação da Declaração de Princípios de 1961, já que ele pretendia reconstruir as regras de 

Catalogação. Barbosa (1978, p. 41) explica que “as críticas de Lubetzky à segunda edição do 

código da ALA [...] serviram de base às discussões sobre o estabelecimento de Princípios”. 

Conforme explica Denton (2007), um total de 53 países e 12 organizações internacionais 

participaram da Conferência em busca de construir princípios comuns em que se poderiam 

basear os códigos de catalogação nacionais. Assim, os Princípios de Paris visavam à 

normalização e padronização da catalogação em nível mundial e, desta forma, a partir da 
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Conferência, os códigos de catalogação desenvolvidos em todo o mundo deveriam seguir os 

Princípios de 1961. Estes foram substituídos e ampliados mais tarde pela Declaração 

Internacional de 2009 que, por sua vez, foi atualizada entre os anos de 2014 e 2015. 

Em 1965, o projeto Machine Readable Cataloging, conhecido como MARC, foi lançado 

pela Library of Congress (LC) ainda em fase experimental. O formato visava ao intercâmbio 

de dados a partir de um formato legível por computador. Em 1968, o MARC II foi desenvolvido 

em cooperação entre a LC e a British Library e serviu de base para a criação de diversos outros 

formatos, unificados, mais tarde, pelo formato MARC 21. 

O formato MARC visa, primordialmente, possibilitar o intercâmbio de dados, ou seja, 

importar dados de diferentes instituições ou exportar dados de sua instituição para outros 

sistemas ou redes de bibliotecas. Para tanto, é necessária a utilização de programas de 

computador desenvolvidos especificamente para isso. 

No ano de 1967, publicou-se, em versões inglesa e norte-americana, a primeira edição 

do Anglo-American cataloging rules (AACR). De acordo com Barbosa (1978, p. 46), “o 

relatório apresentado por Lubetzky à Comissão de Revisão do Código de Catalogação da ALA 

revolucionou, através de sua lúcida e penetrante análise, os métodos até então usados na 

compilação de códigos”. Lubetzky ocupou a direção da Comissão até 1962, quando renunciou 

e foi substituído por Spaulding. 

Barbosa (1978) explica que, a partir dos trabalhos de Lubetzky e dos Princípios de Paris, 

era evidente a necessidade da publicação de um novo código, já que a quantidade de mudanças 

não justificaria apenas mais uma edição. Além da American Library Association, a Library 

Associatin, da Inglaterra, e a Canadian Library Association também se empenharam na 

elaboração do AACR. 

O Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR) foi amplamente difundido e 

traduzido em diversos idiomas. No ano de 1969, as regras foram traduzidas no Brasil. Nove 

anos depois, publicou-se a 2ª edição do AACR, conhecido como AACR2, também traduzido 

mais tarde para o português. Mey (1987, p. 37) explica que o AACR2, conforme traz em seu 

prefácio, não trouxe muitas mudanças em relação à edição anterior, “com os mesmos princípios 

e objetivos fundamentais da primeira edição, firmemente embasados na realização daqueles que 

criaram a obra, publicada pela primeira vez em 1967.” 

O ACCR2 trouxe, de acordo com Mey (1987), entre outras diretrizes, as seguintes: 

1. Manter compatibilidade com os Princípios de Paris (1961), assim como na primeira 

edição do código; 
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2. Atentar-se à evolução do processamento automatizado dos registros bibliográficos; 

3. Seguir o princípio de normalização da descrição bibliográfica para todos os 

materiais. 

No ano de 1969, 32 países se reuniram em Copenhague na Reunião Internacional de 

Especialistas em Catalogação (RIEC), em que Michael Gorman apresentou um documento 

denominado International Standard Bibliographic Description (ISBD). Na década de 70, a 

ISBD foi publicada pela IFLA e representou um marco na história da padronização da 

catalogação em nível internacional. Na seção dedicada especialmente à descrição bibliográfica, 

apresentam-se informações mais detalhadas sobre o histórico da ISBD.  

Segundo Taylor (2004), a IFLA emitiu a ISBD, produzida como meio para a 

comunicação internacional da informação bibliográfica, com o objetivo de fazer registros de 

diferentes fontes intercambiáveis, para facilitar sua interpretação contra as barreiras linguísticas 

e também para facilitar a conversão de tais registros de forma legível por máquina. Assim, a 

norma tinha como objetivo o intercâmbio e compartilhamento de informações. 

No ano de 1970, de acordo com informações da página da Rede Bibliodata no site do 

IBICT, em virtude da divulgação do Projeto MARC desenvolvido pela Library of Congress, o 

Serviço de Intercâmbio de Catalogação (SIC) resolveu pela reformulação de seus serviços 

visando à automação. Neste contexto, a professora Alice Príncipe Barbosa, diretora do SIC na 

época, escolheu este tema para sua dissertação.  

“O projeto CALCO (Catalogação Legível por Computador) foi, então, desenvolvido 

pela professora Barbosa em sua dissertação, representando o marco inicial dos processos 

automatizados de registros bibliográficos no Brasil”, conforme explica a página da Rede 

Bibliodata. O formato CALCO visava ao intercâmbio da informação catalogada entre 

bibliotecas, criando a catalogação cooperativa no país. Como produtos, cita-se o Catálogo 

Coletivo Nacional e a Bibliografia Nacional Corrente. 

A partir dessa proposta, instituições como a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), entre outras, 

desenvolveram sistemas de catalogação baseados no CALCO. Estes sistemas apresentavam 

algumas alterações e adaptações para atender às necessidades específicas das instituições ou da 

rede que participavam, com vistas à catalogação cooperativa. 

Em 1977, o projeto BIBLIODATA/CALCO começou a ser desenvolvido, “visando 

estabelecer princípios e rotinas para a implantação dos trabalhos que se prestariam à automação 

de todos os serviços de informação.” A Rede BIBLIODATA/CALCO pretendia ser a “solução 
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para se chegar ao controle bibliográfico nacional, à otimização da escassa mão-de-obra nos 

serviços de biblioteconomia e documentação e ao armazenamento ordenado e compatível, em 

nível internacional, da nossa produção intelectual.”, conforme o portal do IBICT. 

De 1994 a 1996, a Rede passou por um amplo processo de mudanças. A principal delas 

foi a mudança de formato dos registros bibliográficos, que passou de CALCO para USMARC, 

já que o formato CALCO, embora baseado no MARC quando criado, estava defasado. 

Em virtude do fim da utilização do CALCO, a Rede BIBLIODATA/CALCO passou a 

ser denominada apenas Rede BIBLIODATA. No ano de 2000, iniciou-se o desenvolvimento 

do EAD Bibliodata. A partir de 2001, os esforços concentraram-se no desenvolvimento de um 

sistema para o gerenciamento do Catálogo Coletivo Nacional, visando à catalogação 

cooperativa online, vigente até os dias atuais.  

Em 1990, ocorreu o Seminário sobre Registros Bibliográficos, realizado em Estocolmo. 

“O seminário objetivava o estabelecimento de registros bibliográficos compatíveis com a 

realidade econômica dos centros de catalogação e com as necessidades dos usuários, em seus 

vários contextos de utilização e diversidade de suportes”. (MEY, SILVEIRA, 2009, p. 86). 

Dentre outras resoluções, aprovou-se a criação de um grupo de estudos dos requisitos funcionais 

para registros bibliográficos. 

Os Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) foram publicados pela 

IFLA no ano de 1998 e “influenciaram o desenvolvimento de outros modelos conceituais para 

o universo bibliográfico e provocaram revisões das ISBDs e dos códigos de catalogação [...]”, 

revelando-se “um marco na catalogação contemporânea” (MEY, SILVEIRA, 2009, p. 87). 

Em 1999, publicou-se o formato MARC 21 (Machine Readable Cataloging), voltado 

ao uso internacional. Anteriomente foram publicadas edições do formato MARC para uso 

individual de cada país, tais como: USMARC, nos Estados Unidos; UKMARC, na Inglaterra; 

InterMARC, na França e CanMARC, no Canadá. 

Tanto o formato de intercâmbio bibliográfico como o código de catalogação são 

fundamentais para a representação descritiva do recurso informacional. Em relação aos códigos 

de catalogação, de acordo com Oliver (2011 apud TABOSA, PAES, 2012, p. 80), a trajetória 

do AACR ao RDA (Resource Description and Access) dá-se da seguinte maneira: 

(...) Em 1997 aconteceu uma conferência, onde o Joint Steering Committee for 

Revision of AACR (JSC AACR), responsável pela revisão do AACR, tinha como 

propósito revisar os princípios básicos do AACR, com objetivo de decidir se era viável 

estabelecer o desenvolvimento de uma nova edição para o AACR2. Decidiu-se então 

por uma terceira edição, AACR3, que começou a ser desenvolvida em 2004. Em 2005, 

juntamente com o Committee of Principals (CoP), o JSC percebeu a necessidade de 

uma nova abordagem, adotou-se então a idéia de um padrão estruturado para o 
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ambiente digital. Na mesma ocasião o JSC resolve adotar um novo título para o 

padrão, o qual deixaria de ser AACR3 e passaria a ser RDA. Foi extraído o termo 

“Anglo-Americano”, visando facilitar uma aceitação mundial, tendo em vista que o 

termo restringia o código a alguns países; retirou-se também o termo “catalogação” e 

acrescentou-se o termo “Descrição de Recursos e Acesso”, devido ser um termo 

bastante utilizado pelos produtores de metadados e acrescentou-se o termo “Acesso” 

para dar uma visão de um padrão flexível, capaz de descrever diferentes tipos de 

recursos: analógicos ou digitais.   

  

Em outras palavras, conforme explicam Mey e Silveira (2009), o Comitê responsável 

pela revisão do AACR, Joint Steering Committee for Revision of AACR, atual Joint Steering 

Committee for Development of RDA, iniciou o processo de revisão do código de catalogação 

anglo-americano acreditando que resultaria no AACR3. “Entretanto, a revisão provocou 

mudanças substanciais e acarretou, em 2005, o desenvolvimento de um novo sucessor das 

AACR2, o RDA” (MEY, SILVEIRA, 2009, p. 90). 

No ano de 2009, foi publicada a versão atualizada dos Princípios de Paris, de 1961, a 

Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação ou Statement of International 

Cataloguing Principles (ICP). “Ao alvorecer do século XXI, a IFLA desenvolveu um esforço 

para produzir uma nova declaração de princípios que se destinam aos catálogos de bibliotecas 

em linha e outros”, conforme explica a própria Declaração de 2009. A versão da Declaração de 

Princípios de 2009 foi atualizada e publicada pela IFLA em 2015.  

A próxima seção, além dos conceitos e características da catalogação, abordará os 

princípios gerais abrangidos pelas Declarações e trará mais informações sobre os Princípios de 

1961 e as Declarações de 2009 e 2015. 

 

2.2.2  Conceitos, características e princípios 

 

A catalogação, de acordo com Mey e Silveira (2009), pode ser definida como um 

conjunto de informações que representa determinado registro do conhecimento ou, ainda, como  

 
O estudo, preparação e organização de mensagens, com base em registros do 

conhecimento, reais ou ciberespaciais, existentes ou passíveis de inclusão em um ou 

vários acervos, de forma a permitir a interseção entre as mensagens contidas nestes 

registros do conhecimento e as mensagens internas dos usuários. (MEY, SILVEIRA, 

2009, p. 7) 

 

 Anteriormente, Mey (1995, p. 5) definiu catalogação como sendo 

 
O estudo, preparação e organização de mensagens codificadas, com base em itens 

existentes ou passíveis de inclusão em um ou vários acervos, de forma a permitir 

interseção entre as mensagens contidas nos itens e as mensagens internas dos usuários. 
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É evidente, portanto, a ampliação do conceito de catalogação ao longo do tempo. Neste 

contexto, a catalogação não se limita mais ao acervo físico, abrangendo também registros do 

conhecimento ciberespaciais, termo utilizado pelas autoras em referência aos materiais 

encontrados em ambientes virtuais ou bibliotecas digitais. Além disso, o termo “itens” deu lugar 

ao termo “registros do conhecimento”, visando ampliar os materiais tidos como objetos da 

prática de catalogação. 

A catalogação é, segundo Cunha e Cavalcanti (2008, p. 70), um “processo técnico para 

registro e descrição de itens tendo em vista a organização de catálogos”. Sendo assim, “em 

sentindo amplo, a catalogação abrange não somente a descrição bibliográfica, mas também a 

análise temática com seus produtos [...]”. 

Catarino e Souza (2012, p. 84) definem a catalogação como 

Processo por meio do qual se descreve formalmente um documento ou recurso e se 

estabelece um variado e variável número de pontos de acesso, objetivando 

proporcionar, ao usuário final, a condição de encontrar, identificar, selecionar e obter 

o documento ou o recurso descrito, ou a informação nele contida. 

 

É fundamental que a catalogação possua determinadas características, conforme 

explicam Mey e Silveira (2009), a saber:  

1. Integridade, ou seja, fidelidade e honestidade na representação, fornecendo 

informações que possam ser verificadas posteriormente;  

2. Clareza, que significa que a mensagem deve ser compreensível pelos usuários; 

3. Precisão, isto é, cada informação deve representar apenas um conceito, sem 

ambiguidades ou dúvidas; 

4. Lógica, que significa que as informações precisam ser organizadas logicamente; 

5. Consistência, ou seja, uma mesma solução precisa sempre ser utilizada para 

informações semelhantes, característica esta que relaciona-se à padronização. 

 De acordo com a Statement of International Cataloguing Principles (ICP), edição 

atualizada de 2015, a declaração original dos Princípios de Catalogação, comumente conhecida 

por Princípios de Paris, foi aprovada pela Conferência Internacional sobre Princípios de 

Catalogação em 1961 e cumpriu seu objetivo de servir como base para a normalização e 

padronização da catalogação em nível internacional. Sendo assim, até a publicação da 

Declaração de 2009, os códigos de catalogação desenvolvidos em todo o mundo deveriam 

seguir os Princípios de Paris rigorosamente ou a um grau elevado. 

 No ano de 2001, celebração dos 40 anos dos Princípios de Paris, sugeriu-se a 

convocação de uma conferência internacional para discussão da eficácia dos Princípios de 1961 
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na catalogação atual, hoje muito mais eletrônica. A partir dessas considerações, de acordo com 

Guerrini (2011), aconteceram diversas reuniões internacionais visando à formulação de 

princípios comuns para expansão do intercâmbio e compartilhamento de dados bibliográficos 

em âmbito mundial.  

 Estas reuniões pretendiam elaborar um esboço dos Princípios Internacionais de 

Catalogação para integrar ou substituir os Princípios de 1961, harmonizar as práticas de 

catalogação nacionais e “formular recomendações para um futuro código internacional de 

catalogação ou [...] uma base de regras comuns dirigidas aos redatores dos códigos nacionais 

de catalogação” (GUERRINI, 2011, p. 3, tradução nossa). Assim a Declaração de 2009 deveria 

abordar as profundas mudanças tanto no universo bibliográfico como nos catálogos, agora 

eletrônicos e na rede.  

 Em julho de 2003, criaram-se diversos Grupos de Trabalho, dedicados cada um a 

determinado assunto. Guerrini (2011, p. 5, tradução nossa) explica que os Grupos tinham como 

objetivo comum “verificar como e em que medida seria possível alcançar uma harmonização 

das regras e das perspectivas conceituais entre as diferentes tradições catalográficas e propor 

recomendações para um futuro código de catalogação internacional.” 

Em agosto de 2009, na 75ª reunião da IFLA sobre um Código de Catalogação 

Internacional Especializada ou IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code 

(IME ICC), apresentou-se a versão final da Declaração dos Princípios Internacionais de 

Catalogação, elaborada após 6 (seis) anos intensos de reuniões, conforme explica Guerrini 

(2011).  

 Segundo a Declaração, é fundamental que haja um conjunto comum de princípios 

internacionais de catalogação, tendo em vista o uso dos OPAC (Online Public Access 

Catalogue) pelos bibliotecários e usuários. Sendo assim, a IFLA (International Federation of 

Library Associations and Institutions) publicou, em 2009, a Declaração de Princípios 

Internacionais de Catalogação aplicável aos catálogos em linha e outros. 

A Declaração de 2009 substituiu e ampliou consideravelmente o escopo dos Princípios 

de 1961, incluindo todos os tipos de materiais, a escolha e forma de entrada, todas as 

características dos dados bibliográficos e dados de autoridade, além dos princípios e funções 

do catálogo. Inclui, ainda e especialmente, regras orientadoras que precisam ser incluídas nos 

códigos de catalogação em nível internacional, além de orientações sobre a pesquisa e 

recuperação da informação.  
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A Declaração de Princípios Internacionais de Catalogação visa, assim, facilitar o 

intercâmbio internacional de dados bibliográficos e dados de autoridade, além de orientar a 

criação das regras de catalogação para desenvolvimento de um código internacional.  

A versão atual da Statement of International Cataloguing Principles (ICP) foi revisada 

e atualizada entre 2014 e 2015. A Declaração leva em consideração novas categorias de 

usuários, a questão do acesso aberto, a interoperabilidade e a acessibilidade de dados e recursos 

de ferramentas de descoberta. Ao comparar-se os princípios da Declaração de 2009 com o 

documento de 2015, é evidente que algumas mudanças foram realizadas, como a quantidade de 

princípios, alterada de 9 para 13 princípios de catalogação.  

De acordo com a Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação de 2009, há 

9 (nove) princípios fundamentais à construção de códigos de catalogação, relacionados a seguir: 

1. Conveniência do usuário: as decisões em relação à descrição e às formas 

controladas dos nomes para acesso devem levar o usuário sempre em consideração; 

2. Uso comum: o vocabulário da descrição e dos pontos de acesso deve ser adequado 

à maioria dos utilizadores; 

3. Representação: as descrições e formas controladas dos nomes devem ter como 

referência o modo como a entidade em questão se descreve; 

4. Exatidão: a entidade descrita deve ser fielmente representada; 

5. Suficiência e necessidade: apenas os elementos considerados necessários ao 

usuário e essenciais para identificar uma entidade devem ser incluídos nas 

descrições e formas controladas dos nomes para acesso; 

6. Significância: os elementos precisam ser bibliograficamente significantes; 

7. Economia: quando houver formar alternativas para alcançar-se determinado 

objetivo, deve-se preferir a forma que promova maior economia, ou seja, menor 

custo ou abordagem mais simples; 

8. Consistência e normalização: as descrições e os pontos de acesso devem ser o mais 

normalizado possível, o que permite maior consistência e aumenta a capacidade de 

partilhar dados bibliográficos e de autoridade;  

9. Integração: as descrições e as formas controladas precisam ser baseadas em um 

conjunto comum de regras. 

A Declaração destaca ainda que, na prática, as regras devem ser não arbitrárias e, se 

necessário, deve-se adotar uma solução defensável. 
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Na atualização da Declaração, em 2015, os princípios da conveniência do usuário, uso 

comum, representação, precisão, suficiência e necessidade, significância, economia, 

consistência e padronização e integração são mantidos. Além destes, o documento traz os 

princípios da interoperabilidade, openness, acessibilidade e racionalidade.  

Destaca-se que a Declaração de 2009 trata a conveniência do usuário como o princípio 

mais determinante e a atualização de 2015, ao confirmar isto, prevê que, se houver algum 

conflito entre os demais princípios, a interoperabilidade se sobrepõe. 

Segundo o princípio da interoperabilidade, todos os esforços devem ser feitos para 

assegurar a partilha e reutilização de dados bibliográficos e de autoridade dentro e fora da 

comunidade bibliotecária. Sendo assim, o uso de vocabulários que facilitam a tradução 

automática e a desambiguação é altamente recomendado.  

O décimo primeiro princípio dos ICP de 2015 é denominado, em inglês, openness. 

Tendo em vista que a tradução para o termo abertura não parece muito pertinente, relaciona-se 

o termo ao acesso aberto, embora também não se traduza como tal. O princípio defende que as 

restrições sobre os dados devem ser mínimas, visando promover a transparência e a 

conformidade com os princípios de acesso aberto, como declarado também na Declaração da 

IFLA sobre o Acesso Aberto. 

O penúltimo princípio é a acessibilidade, que significa que o acesso aos dados 

bibliográficos e de autoridade, bem como às funcionalidades dos dispositivos de busca, deve 

respeitar as normas internacionais de acessibilidade, como recomendado no Código de Ética da 

IFLA para bibliotecários e profissionais da informação. 

A orientação contida ao final da listagem de princípios gerais da Declaração de 2009 

tornou-se o décimo terceiro princípio da versão de 2015, a racionalidade, que evoca que as 

regras em um código de catalogação devem ser defensáveis e não arbitrárias. Detalha que, se 

em situações específicas, se não for possível respeitar todos os princípios, soluções práticas 

devem ser encontradas e as razões devem ser explicadas. 

Os princípios gerais abordados pelas Declarações pretendem servir como base para o 

desenvolvimento dos códigos de catalogação e aplicam-se também a bibliografias e outros 

arquivos elaborados por unidades de informação. Os princípios visam à consistência e 

uniformização na catalogação em âmbito mundial.  
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2.3 Descrição bibliográfica 

 

 A catalogação, conforme explicam Mey e Silveira (2009), compreende os pontos de 

acesso, os dados de localização e a descrição bibliográfica, que será o enfoque deste trabalho. 

Estes componentes visam, a partir da descrição, individualizar os recursos informacionais, 

reunir os recursos semelhantes e localizar um recurso em determinado acervo bibliográfico. 

Os pontos de acesso, de acordo com Mey e Silveira (2009, p. 145), referem-se ao “nome, 

termo, título ou expressão, pelo qual o usuário pode procurar e encontrar, ou acessar, a 

representação bibliográfica de um recurso, ou o próprio recurso eletrônico de acesso remoto”, 

e, assim, pretendem reunir os recursos semelhantes. 

Os dados de localização, considerados a última parte da catalogação, são um “código 

que permite a localização de um item específico em determinado acervo.” (MEY, SILVEIRA, 

2009, p. 173). Estes compreendem o código da unidade de informação e o número de chamada 

do recurso informacional. 

À descrição bibliográfica, também compreendida como catalogação ou representação 

descritiva, compete, conforme Mey e Silveira (2009), a extração direta do recurso 

informacional de todas as informações relevantes para o usuário e que tornem o recurso 

bibliográfico único. 

Sendo assim, a descrição bibliográfica pode ser entendida como “a parte da catalogação 

responsável pela caracterização do recurso bibliográfico” (MEY, SILVEIRA, 2009, p. 94) ou, 

ainda, como a “representação sintética e codificada das características de um item, de forma a 

torná-lo único entre os demais” (MEY, 1995, p. 43). De acordo com Mey (1987), representação 

porque é a imagem do item e não o próprio item; sintética uma vez que resume partes que 

caracterizam e identificam o item; e codificada porque, para tanto, utiliza um código, já que 

cada dado de informação tem forma, posição e significado determinados.  

A descrição bibliográfica visa, segundo Mey (1987, p. 95), “representar um item 

identificando-o-, caracterizando-o e individualizando-o” e também “relacionar o item 

representado a outros semelhantes”. De acordo com Mey (1995, p. 9 apud CUNHA, 

CAVALCANTI, 2008, p. 119), a descrição bibliográfica refere-se ao “registro dos elementos, 

retirados do item em processo de catalogação e fontes de referência, capazes de identificar este 

item por suas características”. Em outras palavras, a descrição bibliográfica compreende a 

descrição e a identificação de um recurso informacional a partir de um conjunto de dados.  
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A seguir, é possível identificar, em uma ficha catalográfica, os pontos de acesso, os 

dados de localização e a descrição bibliográfica de um recurso informacional: 

 

Quadro 1: Ficha catalográfica  

Fonte: Elaboração própria a partir de CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia 

Robalinho da Oliveira. Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília, DF: Briquet 

de Lemos, 2008. 

 

 

 

 

 

De acordo com Mey (1987), a descrição bibliográfica é, ainda, dividida em sub-partes, 

são elas: 

1. Dados identificadores, ou seja, que identificam determinado item e diferenciam 

conteúdos e suportes, por exemplo, o título e os responsáveis intelectuais; 

2. Dados físicos, isto é, dados que descrevem as características físicas do recurso, tais 

como dimensões, suportes, enttre outros; 

Cunha, Murilo Bastos da. 

Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia / Murilo Bastos da Cunha, Cordélia 

Robalinho de Oliveira Cavalcanti. – Brasília, DF: Briquet de Lemos/ Livros, 2008. 

Bibliografia. 

ISBN 978-85-85637-35-4 

 

1. Arquivologia – Dicionários. 2. Biblioteconomia – Dicionários. I. Cavalcanti, 

Cordélia Robalinho de Oliveira. II. Título 

 

CDD 025.171403 

08-10075                          020.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Pontos de Acesso 

Descrição Bibliográfica 

Dados de localização 

Legenda: 
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3. Dados de conteúdo, ou seja, dados que sintetizam ou indicam os assuntos e temas 

do item, como, por exemplo, as notas de resumo e de conteúdo; 

4. Dados relacionais, que se referem aos dados que, de alguma forma, estabelecem 

relação entre o item em processamento técnico e outros itens, tais como notas de 

suplemento, analíticas e séries.  

Tratar sobre descrição bibliográfica evoca, necessariamente, discorrer sobre a 

International Standard Bibliographic Description ou Descrição Bibliográfica Internacional 

Normalizada, a ISBD, uma vez que a representação descritiva de um recurso bibliográfico tem 

de seguir a norma internacionalmente acordada.  

A ISBD foi criada a partir da Reunião Internacional de Especialistas em Catalogação 

(RIEC), realizada no ano de 1969, em Copenhague. A reunião contou com a presença de 

representantes de 32 países e trouxe mudanças importantes para a catalogação. Conforme 

explica Mey (2009, p. 79), o especialista em catalogação, Michael Gorman, “após estudo das 

informações encontradas em oito bibliografias nacionais correntes, apresentou um documento 

básico à RIEC, denominado International Standard Bibliographic Description”, a ISBD, 

responsável pela padronização da descrição bibliográfica em nível mundial.  

 A ISBD é a norma que determina os elementos dos dados que se devem registrar ou 

transcrever em determinada ordem como base para a descrição do recurso em processo de 

catalogação. De acordo com a própria norma, emprega pontuação prescrita como forma de 

reconhecer e exibir esses elementos de dados para torná-los compreensíveis independentemente 

da língua da descrição. 

O principal objetivo da ISBD consiste em 

 

“[...] Fornecer especificações para a catalogação descritiva compatível a nível 

mundial, a fim de facilitar o intercâmbio internacional de registos bibliográficos entre 

agências bibliográficas nacionais, a comunidade bibliotecária e as comunidades de 

informação em nível internacional”. (IFLA, 2011, p. 1, tradução nossa) 

 

De acordo com Escolano Rodríguez e McGarry (2007, p. 1), por meio da especificação 

dos elementos constituintes da descrição bibliográfica, da prescrição da ordem de apresentação 

desses elementos e, secundariamente, da pontuação com que devem ser separados, a ISBD 

pretende cumprir 3 (três) objetivos básicos, são eles: 

 

1. Tornar possível o intercâmbio de registos provenientes de diferentes fontes, de 

tal forma que os registos criados num país possam ser facilmente integrados nos 

catálogos de qualquer país; 

2. Ajudar na interpretação de registos ultrapassando as barreiras das diferentes 

línguas, de tal forma que registos produzidos por utilizadores de uma língua 

possam ser interpretados por utilizadores de outras línguas; 

3. Realçar a interoperacionalidade com outros sistemas padrão. 



35 
 

 
 

A Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD) visa servir como norma 

principal para a promoção do controle bibliográfico universal, ou seja, para que a informação 

bibliográfica esteja disponível de forma universal e rápida em um formato aceitável 

internacionalmente. Seu principal objetivo é, portanto, o intercâmbio de dados bibliográficos. 

 Embora o desenvolvimento da ISBD tenha sido originalmente motivado pela 

automatização do controle bibliográfico, bem como a necessidade econômica da partilha de 

catalogação, a ISBD continua a ser útil e aplicável para descrições bibliográficas de todos os 

tipos de recursos e em qualquer tipo de catálogo, seja manual ou automatizado. E, assim sendo, 

deve-se aplicar a norma da forma mais conveniente, levando em consideração as características 

do recurso, do catálogo, entre outros fatores. 

A Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD) consiste em informações 

descritivas de determinado recurso informacional agrupadas em oito áreas que contemplam as 

unidades de informação ou elementos dentro de cada área, são elas: 

 Área 1: do título e da responsabilidade; 

 Área 2: da edição; 

 Área 3: dos detalhes específicos do material; 

 Área 4: dos dados de publicação; 

 Área 5: da descrição física; 

 Área 6: da série; 

 Área 7: das notas; 

 Área 8: do número internacional normalizado. 

A Área 1, do título e da responsabilidade, refere-se ao(s) título(s) do recurso 

informacional (título principal e, se houver, título alternativo, título equivalente ou subtítulo), 

à designação geral do material e aos responsáveis intelectuais pelo conteúdo do recurso, tais 

como autor, co-autor, tradutor, revisor, ilustrador, prefaciador, compositor, entre outros.  

A Área 2, da edição, registra o número da edição, outras informações sobre a edição e 

responsáveis por esta. 

A Área 3, dos detalhes específicos do material, é utilizada apenas para determinados 

materiais, tais como música impressa, publicações periódicas, recursos eletrônicos e materiais 

cartográficos. 

A Área 4, dos dados de publicação, corresponde ao local de publicação, ao editor(a) e à 

data de publicação do recurso informacional, além de informações complementares. Destaca-
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se que, sem exceção, todos os recursos informacionais possuem data, mesmo que seja a data do 

copyright, data comprovável, provável, aproximada ou presumida. 

A Área 5, da descrição física, refere-se à extensão do material, como número de páginas 

ou volumes, às outras informações, tais como existência de ilustrações, e às dimensões dos 

recursos informacionais, que variam a partir do suporte do recurso. 

A Área 6, da série, é utilizada para registro do título da série, do número do recurso na 

série, como número e/ou volume, subsérie, ou seja, título relativo à parte de determinada série, 

responsabilidade pela série e registro do ISSN (Número Internacional Normalizado de 

Publicações Seriadas). 

A Área 7, das notas, refere-se às informações adicionais e relevantes que não tenham 

lugar em outras áreas de descrição. As notas podem ser de tradução, de indicação de 

responsabilidade, de resumo, de conteúdo, de público a que se destina, entre outras.  

A Área 8 destina-se ao registro do número internacional normalizado, ou seja, ISBN 

(International Standard Book Number) para livros, ISSN (International Standard Serial 

Number) para publicações periódicas e ISMN (International Standard Music Number) para 

música impressa, além de outros citados pela ISBD Consolidada. 

Destaca-se que “na ISBD, as áreas e os elementos são indicados pela pontuação e pela 

posição” (MEY, SILVEIRA, 2009, p. 106). A pontuação corresponde à sintaxe, ou seja, à 

utilização de determinado elemento, enquanto a posição assinala o conceito do elemento 

utilizado, de acordo com Mey e Silveira (2009). Ambas são fundamentais para a padronização 

na descrição do recurso bibliográfico. 

Após a publicação da ISBD na década de 70, outras ISBDs especializadas surgiram. 

Embora existisse a ISBD (G), que era geral e se aplicava a qualquer tipo de recurso, havia outras 

ISBDs para materiais específicos, tais como obras raras, materias cartográficos, monografias, 

recursos contínuos, entre outros. É importante destacar que todas as áreas eram as mesmas para 

descrever quaisquer tipos de recursos informacionais. Mais tarde, todas as ISBDs 

especializadas culminaram em único documento: a ISBD Consolidada. 

Conforme Escolano Rodríguez e McGarry (2007, p. 2), “o programa ISBD da IFLA 

vem há mais de três décadas elaborando normas de representação bibliográfica para todos os 

tipos de recursos biblioteconômicos que se vão mantendo [...]”. As ISBDs foram tratadas em 

diversos encontros IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (IME ICC). 

Estas reuniões, de acordo com Escolano Rodríguez e McGarry (2007), foram muito 



37 
 

 
 

significantes e úteis para o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Revisão da ISBD e diversas 

sugestões apresentadas nas IME ICC foram consideradas.  

Ao longo dos anos, “ainda que algumas ISBDs se foram desenvolvendo, ou revistas para 

satisfazer necessidades concretas, foram-se realizando campanhas de revisão global que 

afetaram toda a família das ISBDs” (ESCOLANO RODRÍGUEZ, MCGARRY, 2007, p. 4). 

Em 1977, decidiu-se que as ISBDs estariam sujeitas a revisão a cada 5 (cinco) anos. Na prática, 

entretanto, considera-se que as revisões aconteceram mediante necessidade.  

Segundo Escolano Rodríguez e McGarry (2007, p. 5), a “primeira revisão geral teve 

como resultado a criação do Comitê de Revisão das ISBDs, que se reuniu pela primeira vez em 

agosto de 1981”. Ao final da década de 80, diversas edições revistas das ISBDs haviam sido 

publicadas. 

No início da década de 90, criou-se um Grupo de Estudo para os Requisitos Funcionais 

dos Registros Bibliográficos (FRBR), conforme Escolano Rodríguez e McGarry (2007). A 

criação do grupo afetou a revisão das ISBDs que, na época, foram suspensas. Em 1998, os 

FRBR foram publicados e o Grupo de Revisão das ISBDs foi reconstituído visando 

“implementar as recomendações dos FRBR sobre o nível básico dos registros bibliográficos 

nacionais e assegurar a conformidade entre as disposições das ISBDs e os requisitos dos FRBR” 

e “[...] centrar a atenção na informação que agora é obrigatória nas ISBDs para assegurar que 

nenhum elemento obrigatório dos FRBR fosse opcional nas ISBDs.” (ESCOLANO 

RODRÍGUEZ, MCGARRY, 2007, p. 6). 

Na Conferência da IFLA realizada em Berlim, no ano de 2003, o Grupo de Revisão da 

ISBD optou pela criação de um Grupo de Estudo sobre a Orientação Futura das ISBDs. Este 

grupo de estudo decidiu-se pela consolidação de todas as ISBDs em um único documento, tarefa 

que coube ao Grupo de Revisão, resultando na edição preliminar da ISBD Consolidada, em 

2007, conforme explica o próprio documento da ISBD Consolidada (2011).  

Em 2003, criou-se, então, o Grupo de Estudo sobre a Orientação Futura das ISBDs, que, 

mais tarde, seria responsável pela elaboração da ISBD Consolidada. Escolano Rodríguez e 

McGarry (2007) explicam que 

 

O processo de revisão destinado a manter as atualizações das ISBDs foi mais lento do 

que se esperaria, dado que a evolução dos tipos de publicações, as novas investigações 

e as regras foram mudando. Então, o Grupo de Revisão decidiu que se deveria 

considerar a possibilidade de juntar as ISBDs num único documento.     
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O Grupo visava preparar uma ISBD consolidada e atualizada em relação às ISBDs 

especializadas, objetivando “satisfazer as necessidades dos catalogadores e utilizadores da 

informação bibliográfica”; proporcionar consistência e unificação na descrição de todo tipo de 

recurso e “requerer as disposições específicas necessárias para descrever a especificidade dos 

tipos de recurso” (ESCOLANO RODRÍGUEZ, MCGARRY, 2007, p. 9).  

O trabalho guiou-se, ainda, pelos seguintes princípios: 

 
1. Adaptar diferentes níveis de catalogação incluindo os necessários para as 

agências bibliográficas nacionais, bibliografias nacionais, universidades e outras 

coleções especializadas; 

2. Especificar os elementos necessários para identificar e relacionar um recurso; 

3. Centrar a atenção no conjunto de elementos de informação, mais do que na sua 

visualização ou no uso de um sistema automatizado específico; 

4. O desenvolvimento das disposições deverá ter em conta práticas de custo efetivo. 

(ESCOLANO RODRÍGUEZ, MCGARRY, 2007, p. 9). 

 

O Grupo de Estudo teve de reorganizar “as matrizes para reunir os elementos de 

informação de todas as ISBDs dentro das áreas, juntando os textos parecidos com o objetivo de 

poder determinar se eram as mesmas ou diferentes disposições” (ESCOLANO RODRÍGUEZ, 

MCGARRY, 2007, p. 6). Pretendia-se, assim, elaborar um documento que fosse capaz de 

abarcar todos os recursos informacionais e estabelecer os elementos necessários para a 

descrição desses recursos. 

A versão final foi entregue ao Comitê Permanente da Seção de Catalogação, que votou 

a aprovação do texto da ISBD Consolidada em março de 2007. Publicou-se, neste mesmo ano, 

uma edição preliminar da versão consolidada da ISBD, que contempla todos os recursos 

informacionais em uma única norma. A edição mais recente da ISBD Consolidada foi publicada 

pela IFLA em 2011. 

Segundo a própria norma, a edição consolidada da ISBD pretende servir como um 

padrão para a descrição de todos os tipos de materiais publicados, tornando mais fácil a 

descrição de recursos que possuem características de mais de um formato. Assim, ela pretende 

abranger todos os tipos de recursos tratados pelas ISBDs especializadas. Além disso, facilita o 

trabalho de manutenção futura, já que consiste em uma única ISBD atualizada e coerente. 

A Declaração Internacional dos Princípios de Catalogação, tanto a de 2009 como a de 

2015, reconhece a ISBD como a norma internacionalmente aceita em que se deve basear a 

representação descritiva do recurso bibliográfico. De acordo com o documento atualizado da 

Statement of International Cataloguing Principles (ICP), de 2015, as descrições bibliográficas 

podem ter diferentes níveis de exaustividade, a depender do objetivo do catálogo ou do conjunto 
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de dados bibliográficos e, neste contexto, é fundamental que o nível de integridade da descrição 

seja transmitido ao usuário. 

Embora os Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos (FRBR) fujam do 

escopo deste trabalho, para melhor entendimento das informações contidas sobre descrição 

bibliográfica na Declaração Internacional dos Princípios de Catalogação e da influência dos 

FRBR na revisão das ISBDs, é importante elucidar que, conforme explicam Mey e Silveira 

(2009) e Moreno (2006), os FRBR são um modelo conceitual do tipo entidade-relacionamento, 

em que são listadas dez entidades divididas em 3 grupos, a saber: 

 Grupo 1: entidades representativas dos produtos do trabalho intelectual ou 

artístico; 

 Grupo 2: entidades que representam os responsáveis pelo conteúdo intelectual, 

pela produção, guarda ou disseminação das entidades do grupo 1;  

 Grupo 3: entidades que representam os assuntos das entidades. 

 

No quadro abaixo, é possível identificar as entidades pertencentes a cada grupo:  

 

Quadro 2: Entidades do modelo FRBR 

ENTIDADES DO FRBR 

 

Grupo 1 

Obra 

Expressão 

Manifestação 

Item 

Grupo 2 Pessoa 

Entidade coletiva 

 

Grupo 3 

Conceito 

Objeto 

Evento 

Lugar 

Fonte: Elaboração própria a partir de Mey e Silveira (2009) e Moreno (2006) 
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As quatro entidades pertencentes ao primeiro grupo são fundamentais para melhor 

entendimento da Declaração de 2015, conforme explicado anteriormente. Portanto, de forma 

resumida, temos que: 

Quadro 3: Entidades do grupo 1 do modelo FRBR 

Grupo 1 

Obra Entidade abstrata; criação intelectual ou artística distinta; conteúdo 

intelectual em si. 

Expressão Realização intelectual ou artística de uma obra; forma como se 

expressa o conteúdo intelectual. 

Manisfestação Materialização de uma expressão de uma obra, o que inclui 

necessariamente seu suporte físico.  

Item Exemplar único de uma manifestação. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Mey e Silveira (2009) e Moreno (2006) 

  

De acordo com a Statement of International Cataloguing Principles (ICP), de 2015, 

uma descrição bibliográfica separada deve ser criada para cada manifestação e deve basear-se 

no item como representante da manifestação e, ainda, pode incluir atributos que pertencem ao 

item, à obra e à expressão. Entende-se por atributos, de forma simplificada, “as diversas 

características que um tipo de entidade possui, ou propriedades descritivas de cada membro de 

um conjunto de entidades” (MORENO, 2006, p. 34). 

O Grupo de Revisão das ISBDs teve de considerar, portanto, a adaptação da 

terminologia de “publicação” ou “item” em relação à “obra”, “expressão”, “manifestação” e 

“item”, conforme explicam Escolano Rodríguez e McGarry (2007). Neste contexto, a definição 

da relação entre os FRBR e as ISBDs pela IFLA tornou-se fundamental. O Grupo de Revisão 

encontrou dificuldades, já que “os termos usados nos FRBR teriam sido definidos no contexto 

de um modelo entidade-relação concebido a um nível maior de abstração que as especificações 

para as ISBDs” (ESCOLANO RODRÍGUEZ, MCGARRY, 2007, p. 6).  

Decidiu-se, portanto, pela criação de uma tabela responsável por descrever as relações 

dos elementos específicos da ISBD com seu corresponde no modelo FRBR, visando à uma 

relação harmoniosa entre estes, de acordo com Escolano Rodríguez e McGarry (2007). O Grupo 
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decidiu-se pela introdução de algumas mudanças terminológicas, como o termo “recurso” em 

vez dos termos “publicação” ou “item”, já que o termo “item” é distinto do “item” no modelo 

FRBR e, portanto, evitando a confusão entre estes. 

Conforme dito anteriormente, a edição mais atualizada da ISBD Consolidada data de 

2011, recomendada pelo Grupo de Revisão e aprovada pelo Comitê Permanente da Seção de 

Catalogação da IFLA. De acordo com a introdução do documento, publicado pela IFLA, a 

ISBD pretende servir como norma principal para a promoção do controle bibliográfico 

universal, isto é, para que a informação bibliográfica dos recursos publicados se encontre 

disponível universal e rapidamente a partir de uma norma internacionalmente acordada. 

Escolano Rodríguez e McGarry (2007, p. 9) destacam que “o objetivo principal das 

ISBD é providenciar disposições para uma catalogação descritiva compatível a nível mundial, 

com a finalidade de ajudar o intercâmbio internacional de registros bibliográficos entre 

bibliotecas e comunidades de informação [...]”. Busca-se, portanto, a partir da padronização 

internacional, a uniformização dos dados bibliográficos visando ao compartilhamento de 

informações. 

Em virtude da constante mudança dos modelos de publicação devido à tecnologia, do 

interesse de promover controle e acesso aos recursos eletrônicos e buscando atender às práticas 

já estabelecidas, é fundamental, conforme defendem Escolano Rodríguez e McGarry (2007), 

que a IFLA continue a assegurar a constante atualização da ISBD. Pretende-se, assim, a 

padronização e consistência dos dados a partir da cooperação em âmbito mundial. 
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3. Metodologia  

 

3.1 Ambiente e caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na base ABCDM (Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da 

Informação, Documentação e Museologia) desenvolvida na Faculdade de Ciência da 

Informação da Universidade de Brasília. Segundo Vilan Filho (2010), o gerenciador de bases 

de dados bibliográficos utilizado foi o WinISIS (versão 1.5) e, por meio de elementos, a base 

descreve artigos científicos, relatos de pesquisa e artigos de revisão. É alimentada com os dados 

dos próprios artigos e, complementarmente, com os dados da Plataforma Lattes, de outros sites 

e de dados fornecidos pelos autores.  

A base cobre 29 periódicos das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da 

Informação, Documentação e Museologia e tem sido usada principalmente para apoio a 

pesquisas e estudos bibliométricos sobre comunicação científica, tendências temáticas, 

colaboração e produção científica, como é o caso deste trabalho.  

A pesquisa realizada pode ser caracterizada, quanto ao tipo, como descritiva, já que 

“observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los” 

(APPOLINARIO, 2012, p. 66), visando descobrir a frequência, a natureza e as características 

de determinado fenômeno e sua ligação com outros. Para Boaventura (2004), a pesquisa 

descritiva busca identificar as características de uma população ou fenômeno. Assim, segundo 

Appolinário (2012), a pesquisa descritiva trabalha sobre dados coletados da própria realidade. 

O pesquisador descreve determinada realidade sem intervir. 

A realidade e o fenômeno a serem tratados e analisados nesta pesquisa são as 

características da produção científica brasileira sobre catalogação e descrição bibliográfica a 

partir das dimensões apontadas pela literatura da área. 

Trata-se, ainda, de uma pesquisa de natureza qualitativa que, conforme explica 

Appolinário (2012), caracteriza-se pela análise subjetiva dos dados, em que o pesquisador se 

envolve subjetivamente ao observar e ao analisar o objeto de estudo. Para Boaventura (2004), 

a pesquisa qualitativa considera mais importante os processos em detrimento dos resultados e, 

nesta, os investigadores se constituem como o instrumento principal e, assim, “examinam os 

dados de maneira indutiva e privilegiam o significado” (BOAVENTURA, 2004, p. 56).  

Segundo Appolinário, “a abordagem qualitativa apresenta certos elementos – como a 

recursividade, por exemplo – que implicam o fato de a análise poder se iniciar até mesmo ao 



43 
 

 
 

longo da fase de coleta dos dados.” (APPOLINÁRIO, 2012, p. 163). O autor defende, ainda, 

que a pesquisa qualitativa não busca a generalização, já que a análise dos dados visa 

simplesmente à compreensão de um fenômeno em seu sentido mais intenso.  

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

 A pesquisa foi realizada a partir do método de Revisão Sistematizada da Literatura 

(RSL) que, de acordo com Grant e Booth (2009), visa sintetizar evidências de outras pesquisas. 

Para tanto, pode ou não incluir pesquisa abrangente e avaliação de qualidade. A RSL 

normalmente compreende narrativa com acompanhamento tabular e é definida, segundo Grant 

e Booth (2009), a partir da comparação com a Revisão Sistemática da Literatura, já que inclui 

elementos da sistemática, entretanto é mais curta e menos abrangente. 

 A Revisão Sistematizada é justificada como escolha em relação à Sistemática em virtude 

do recorte temporal (1973 a 2013) e por analisar os artigos de apenas um meio de comunicação 

científica formal, o periódico científico. Caracteriza-se, portanto, como não exaustiva. 

 Na tabela abaixo, retirada da dissertação de Costa (2014), é possível identificar as 

características das metodologias citadas e compará-las: 

 

Quadro 4: Revisão Sistemática e Revisão Sistematizada da Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grant e Booth (2009), traduzido e com adaptações por Costa (2014). 

Na pesquisa realizada, o objeto de análise consiste nos textos de artigos científicos 

publicados em periódicos brasileiros por autores brasileiros. Para cada texto, uma tabela que 

contém os dados a serem analisados foi aplicada, como apresentada a seguir:  
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Quadro 5: Tabela de análise dos textos 

Número de Identificação  

Título:  

Responsáveis intelectuais:  

Publicação:  

Tema Central:  

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

 

Características da 

Catalogação: 

 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

 

Abordagem sobre Descrição 

Bibliográfica: 

 

 

Os quatro primeiros campos, ou seja, número de identificação, título, responsáveis 

intelectuais e publicação visam, essencialmente, identificar e individualizar o artigo em análise. 

O número de identificação refere-se ao número do registro na base ABCDM. O título é 

registrado conforme o próprio artigo. O campo referente aos responsáveis intelectuais, 

inicialmente pensado como autor(es), pretende cobrir autores, tradutores, colaboradores e 

organizadores. Por último, o campo referente à publicação identifica a revista, a cidade, o 

volume, o número, as páginas e a data de publicação do texto. 

O tema central deve ser primordialmente identificado na leitura dos textos para situar e 

fundamentar a análise em questão. Buscou-se, ainda, identificar nos textos o conceito ou a 

finalidade da Catalogação. Quando identificado, foi retirado do texto. Quando não, foi inserido 

o termo “não identificado”. 

As características da Catalogação também foram escolhidas como critério de análise, já 

que enumeram os aspectos essenciais à Catalogação. São elas: integridade, clareza, precisão, 

lógica e consistência, explicadas uma a uma na segunda seção. Procurou-se enumerar até duas 

características mais marcantes na leitura do texto. Inicialmente, a escolha seria pelo critério dos 

Princípios Gerais advindos da Declaração Internacional dos Princípios de Catalogação. 
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Verificou-se, entretanto, que os Princípios se aplicam exclusivamente à construção dos códigos 

de catalogação e não à catalogação como um todo. 

Os campos sobre a abordagem de códigos, formatos, regras e modelos e abordagem 

sobre descrição bibliográfica foram mensurados a partir dos indicadores: abrangente, média ou 

inexistente.  

Após preenchimento do quadro em questão, a narrativa explicará brevemente o 

conteúdo do texto, justificará sua seleção e fará comentários gerais sobre o artigo em análise. 

 

3.3 Universo e seleção da amostra 

 

A pesquisa na base ABCDM foi realizada em 8 de agosto de 2014 a partir dos termos 

“catalogação” e “descrição bibliográfica” nos campos de título e de palavras-chave. A busca 

retornou 91 artigos.  

Este trabalho tem o intuito de cobrir a produção científica sobre Catalogação e Descrição 

Bibliográfica no período de 1973 a 2013 de autores brasileiros em revistas brasileiras. A 

delimitação de tempo deve-se ao fato da busca realizada na BRAPCI em setembro de 2015 não 

retornar novos resultados, o que sugere que em 2014 e em 2015 a publicação de artigos sobre 

catalogação e descrição bibliográfica em revistas brasileiras foi pequena ou até inexistente. 

Considera-se, ainda, a possibilidade de desatualização da BRAPCI.  

Uma vez que o mapeamento pretende cobrir apenas os artigos publicados em revistas 

científicas, a primeira seleção foi realizada levando em conta as informações sobre a 

publicação, o que resultou na exclusão de 16 artigos pertencentes ao ENANCIB (Encontro 

Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação). 

A segunda seleção levou em conta o local de publicação da revista científica, excluindo-

se os artigos publicados em revistas não brasileiras. A seleção resultou na exclusão de 12 artigos 

pertencentes aos Cadernos BAD (Biblioteconomia, Arquivística e Documentação), de origem 

portuguesa. 

A terceira seleção deu-se a partir da análise da nacionalidade dos autores, excluindo-se 

artigos de autoria não brasileira. Apenas 1 artigo foi excluído. Entretanto, é importante destacar 

que, na segunda seleção, ao excluir-se os artigos publicados em revistas não brasileiras, exclui-

se, muitas vezes, artigos publicados por autores não brasileiros. 

Já a quarta e última seleção foi realizada a partir dos assuntos principais tratados nos 

textos, observando-se para tal o título, o resumo e, se necessário, a introdução do artigo. Nesta 
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etapa, foram excluídos 34 textos, já que embora tenham sido recuperados na busca, não 

apresentam catalogação ou descrição bibliográfica como assunto central.  

Nesta pesquisa, o universo refere-se aos 91 artigos recuperados a partir da busca na base 

ABCDM, entendidos como universo em virtude da ocorrência dos termos “catalogação” e/ou 

“descrição bibliográfica” no título ou em palavras-chave em todos os textos componentes da 

população. Já a amostra corresponde aos 28 artigos selecionados. De acordo com Appolinario 

(2012), entende-se por população a totalidade de pessoas, objetos ou coisas que são definidas a 

partir de um conjunto de características comuns. A amostra, por sua vez, refere-se a um 

subconjunto extraído a partir de determinada população por meio de uma técnica de 

amostragem, conforme explica Appolinario (2012). 

A amostra não aleatória foi obtida a partir da técnica de amostragem por conveniência, 

considerando os critérios de seleção pré-estabelecidos. Na amostragem por conveniência, “os 

sujeitos são selecionados pela conveniência do pesquisador”, de acordo com Appolinario (2012, 

p. 135). Os artigos não selecionados estão relacionados no Apêndice A. 

É importante destacar que, embora prevista a análise de artigos científicos, relatórios, 

relatos de experiência, ensaios e similares foram incluídos na amostra, tendo em vista a baixa 

produção científica em determinados períodos. Portanto, o termo artigo, quando utilizado neste 

trabalho com o sentido de texto, refere-se também a esses outros tipos textuais. 

A amostra constitui-se em 28 textos, conforme dito anteriormente, identificados a 

seguir: 

 

Quadro 6: Textos selecionados para análise a partir da RSL 

Número de 

Identificação 

Título 

0148 O centro de Catalogação na fonte da Câmara Brasileira do livro: atividades e 

perspectivas de cooperação 

0149 Catalogação na fonte: resultado de colaboração entre editores e bibliotecários 

0150 Normas internacionais para a descrição bibliográfica: (para publicações unitárias 

em um ou mais volumes) 

0191 A ISBD e sua utilização nas bibliotecas 

0387 Catalogação na fonte e catalogação na publicação: ecos de um encontro 

internacional de catalogação na publicação 

0530 Algumas considerações sobre a organização de diapositivos de artes 
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0547 ISBD: origem, evolução e aceitação 

0552 Redes nacionais de informação, catalogação na fonte e outras experiências 

0695 Catalogação de obras raras e valiosas 

1089 Mudança para o formato Calco: uma experiência 

1235 A catalogação bibliográfica até o advento das novas tecnologias 

1290 Da aspiral do conhecimento à catalogação 

1806 Identificação dos elementos essenciais de entradas catalográficas em vários tipos 

de bibliotecas 

2156 Considerações (preguiçosas) sobre a prática da catalogação 

2454 Metadados: catalogando dados na internet 

2834 Metadados para descrição de recursos de informação eletrônica: utilização do 

padrão Dublin Core 

3888 Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos – FRBR: uma apresentação 

4208 MARC, MARCXML e FRBR: relações encontradas na literatura 

4239 O impacto dos metadados na representação descritiva 

4318 Estudo de correspondência de elementos metadados: Dublin Core e MARC 21. 

4830 Uso das tecnologias na representação descritiva: o padrão de descrição 

bibliográfica semântica MarcOnt Initiative nos ambientes informacionais digitais 

5404 OS FRBR e a escolha do ponto de acesso pessoal 

6627 A descrição de documentos fotográficos através da ISAD (G) e AACR2: 

aproximações e diferenças 

6902 Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos – FRBR: um estudo no 

catálogo da Rede Bibliodata 

6965 Aplicabilidade dos campos 490 e 800-830 do formato MARC 21 para dados 

bibliográficos 

7638 Considerações teóricas aligeiradas sobre a catalogação e sua aplicação 

9245 A utilização do Resource Description and Acess (RDA) na criação de registros de 

autoridade para pessoas, famílias e entidades coletivas 

9557 Catalogação à Lubetzky: para além dos fatores econômicos e tecnológicos 
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4. Análise e discussão dos resultados 

 

4.1 Análise dos dados 

 

Os textos, após seleção, foram analisados a partir de aplicação tabular e breve narrativa, 

conforme o método de Revisão Sistematizada da Literatura. A seguir, apresenta-se a análise de 

cada um dos textos. 

 

Quadro 7: Texto 1 

Número de Identificação 0148 

Título: O centro de catalogação na fonte da Câmara Brasileira do 

Livro: atividades e perspectivas de cooperação 

Responsáveis intelectuais: Regina Carneiro, Neyde Pedroso Póvoa; colaboração de Ileana 

Maria Ficarelli, Maryly Godoy Antonelli 

Publicação: Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São 

Paulo, v. 2, n. 1/3, p. 62-79, jul./set. 1973 

Tema Central: Relato elaborado pelos bibliotecários do Centro de Catalogação 

na fonte da Câmara Brasileira do Livro destinado à diretoria e 

às editoras participantes 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Inexistente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

O presente texto constitui-se em um relatório elaborado pelos bibliotecários do Centro 

de Catalogação na Fonte da Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo, destinado aos membros 

da diretoria e às editoras participantes do programa. A seleção do texto é justificada por tratar-

se de catalogação de livros, embora trate especificamente de catalogação na fonte. 
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O relatório defende que a finalidade da catalogação na fonte é catalogar os livros antes 

de serem publicados, fornecendo os dados catalográficos que serão impressos nos livros pelas 

editoras. 

O texto traz os Centros de Catalogação na Fonte existentes no Brasil na época, a saber: 

um na Câmara Brasileira do Livro (CBL) e outro no Sindicato Nacional dos Editores de Livros. 

Aborda especialmente o Centro da CBL, incluindo seus objetivos, editoras participantes, co-

editores, a Divisão de Biblioteca e Documentação da Universidade de São Paulo, seus 

profissionais, estatísticas, funcionamento junto às editoras e atividades complementares do 

Centro. Além disso, trata sobre os centros nacionais e internacionais e o processamento dos 

títulos.  

É evidente, portanto, o caráter de relatório técnico do texto em questão, tendo em vista 

um público-alvo limitado e superior hierarquicamente. O texto é escrito de maneira muito 

objetiva e recortada, dada a característica de relatório. 

 

Quadro 8: Texto 2 

Número de Identificação 0149 

Título: Catalogação na fonte: resultado da colaboração entre editores e 

bibliotecários 

Responsáveis intelectuais: Lia M. A. Frota 

Publicação: Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São 

Paulo, v. 2, n. 4/6, p. 126-136, out./dez. 1973 

Tema Central: Trata sobre a catalogação na fonte, enfatiza a importância da 

ficha catalográfica e defende a necessidade de colaboração 

entre editores e bibliotecários 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Integridade, Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Média 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 
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A seleção do texto é justificada dada a pertinência do tema Catalogação na Fonte1. O 

artigo em questão trata sobre a catalogação na fonte, incluindo definição, finalidades, normas e 

as centrais de catalogação no país; enfatiza a importância da ficha catalográfica, vista como 

veículo de disseminação e transferência da informação bibliográfica; e defende a necessidade 

de colaboração entre editores e bibliotecários. Além da publicação na Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação, o trabalho foi apresentado ao VII Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia e Documentação, ambos em 1973. 

O texto é dividido em seis tópicos principais, a saber: ficha catalográfica, centrais de 

catalogação e cooperação internacional, catalogação na fonte, catalogação na fonte no Brasil, 

normas catalográficas e bibliográficas e automação da catalogação. 

De acordo com Frota (1973, p. 128), “catalogação-na-fonte significa a ficha 

catalográfica impressa na própria publicação. Esta ficha [...] é como se fora seu cartão de 

apresentação [...]”. Frota (1973) destaca que a catalogação na fonte visa divulgar a publicação, 

facilitar a encomenda, uniformizar os catálogos, proporcionar o intercâmbio de informações 

bibliográficas, entre outras funções. 

A autora explica que a catalogação na fonte no Brasil começou no ano de 1971, em 

virtude de sugestão da bibliotecária Regina Carneiro. Na década de 70, existiam duas centrais 

no Brasil: a Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo, e o Sindicato Nacional de Editores de 

Livros (SNEL), no Rio de Janeiro.  

Frota (1973) destaca que as centrais de catalogação na fonte na época (1973) utilizavam 

o AACR, adotavam a lista geral de cabeçalhos de assunto da Library of Congress, faziam uso 

permanente da CDD, utilizavam a CDU para os livros editados em colaboração com o Instituto 

Nacional do Livro e adotavam o ISBN (International Standard Book Number) nas publicações. 

A colaboração entre editores e bibliotecários é fundamental, visando à divulgação da 

produção bibliográfica nacional, à uniformização dos catálogos brasileiros e ao empréstimo 

entre bibliotecas, conforme explica Frota (1973). Percebe-se, portanto, a necessidade de 

consistência, integridade e padronização dos dados, tendo em vista à uniformização e 

compartilhamento das informações. 

 

                                                           
1 A ideia de Catalogação na Fonte, ou Cataloguing in source, surgiu em 1853, conforme explica Campello (2006). 

A autora explica que perceberam-se “as vantagens de se catalogar um livro uma única vez e antes de sua 

publicação”, poupando tempo e recursos (CAMPELLO, 2006, p. 71). A Catalogação na Fonte, denonimada 

Cataloguing-in-publication (CIP) a partir de 1971, consiste basicamente na catalogação do livro anteriormente à 

publicação e impressão da ficha catalográfica no próprio livro. 
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Quadro 9: Texto 3 

Número de Identificação 0150 

Título: Normas internacionais para descrição bibliográfica: para 

publicações unitárias em um ou vários volumes 

Responsáveis intelectuais: Federação Internacional de Associações de Bibliotecários, 

tradução de Laura Garcia Moreno Russo 

Publicação: Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São 

Paulo, v. 2, n. 4/6, p. 137-165, out./dez. 1973 

Tema Central: Trata da Norma Internacional de Descrição Bibliográfica 

(ISBD) 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Abrangente 

 

O texto em questão trata da ISBD e das recomendações finais do Grupo de Trabalho 

encarregado da elaboração da Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD)2. 

Ressalta-se que o texto trata primeira versão da norma, publicada em 1971. 

Embora tenha sido publicado pela IFLA (Federação Internacional de Associações de 

Bibliotecários)3, não se considerou a Federação como uma autora estrangeira, o que resultaria 

na exclusão do texto para análise, mas como um organismo internacional. O texto foi traduzido 

por Laura Garcia Moreno Russo, presidente da FEBAB na época. E dada a pertinência do tema 

e a língua de publicação do texto, sua seleção é, então, justificada. 

                                                           
2 O texto traduziu ISBD (International Standard Bibliographic Description) como Normas Internacionais para a 

Descrição Bibliográfica. Entretanto, sabe-se que a tradução correta e aceita é Descrição Bibliográfica Internacional 

Normalizada. 
3 A IFLA foi fundada em 1927 com o nome International Federation of Library Associations. Entretanto, em 

1976, embora a sigla tenha se mantido, ampliou-se o nome para International Federation of Library Associations 

and Institutions. Destaca-se que, dada a data de publicação do texto, este ainda considera o nome anterior. 
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Destaca-se que a ISBD é resultado de várias atividades realizadas em virtude da 

Conferência Internacional sobre Princípios de Catalogação, realizada em Paris no ano de 1961. 

A ISBD foi elaborada a partir de Grupos de Trabalho instituídos a partir da Reunião 

Internacional de Especialistas em Catalogação, de 1969, realizada em Copenhague.  

A norma visa servir primordialmente como um instrumento de comunicação 

internacional de informação bibliográfica. Além disso, objetiva facilitar o intercâmbio de 

dados, sua interpretação mesmo com línguas diferentes e facilitar a mudança da informação, 

tornando-a inteligível às maquinas, conforme explica o presente texto. 

O artigo, após a introdução, é dividido em objetivo e definições; esquema de ordenação 

de elmementos; pontuação; fontes de informação; especificação de elementos; catalogação de 

um só volume de publicação que tenham vários; e traz exemplos selecionados pelo Grupo de 

Trabalho responsável. 

O texto em análise é muito pertinente dada a época, tendo em vista a publicação da 

ISBD dois anos antes. Levando em conta suas características, apresenta um caráter muito 

técnico. 

 

Quadro 10: Texto 4 

Número de Identificação 0191 

Título: A ISBD e sua utilização nas bibliotecas 

Responsáveis intelectuais: Nilcéa Amabília Rossi Gonçalves 

Publicação: Revista de Biblioteconomia de Brasília, Brasília, DF, v. 1, n. 2, 

p. 159-168, jul./dez. 1973 

Tema Central: Critica o excesso de minúcias da Descrição Bibliográfica 

Internacional Normalizada (ISBD) tendo em vista a realidade 

das bibliotecas do país na época 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Precisão, Lógica 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 
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Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Abrangente 

 

 A seleção do texto em análise justifica-se pela identificação clara de pertinência do tema, 

já que trata sobre a ISBD. O artigo critica o excesso de minúcias da Descrição Bibliográfica 

Internacional Normalizada (ISBD), especialmente em relação à pontuação e à repetição da 

autoria individual, tendo em vista a realidade das bibliotecas do país: escassez de pessoal, pouca 

verba, explosão bibliográfica e não utilização da automação por grande parte delas, como era a 

realidade na década de 70. 

 Embora o texto tenha a ISBD como tema central e espera-se como característica 

marcante a consistência, a precisão e a lógica se sobrassaem. Isto se dá em virtude do presente 

texto não se restringir à norma de descrição bibliográfica propriamente dita, mas defender a 

descrição bibliográfica mais simplificada e lógica, tendo em vista a realidade do país. 

O texto é escrito em primeira pessoa e demonstra muita pessoalidade e opinião da 

autora, que afirma não desconhecer a importância e necessidade da adequação do registro para 

o intercâmbio de informação bibliográfica, mas questiona se é necessário que a ISBD imponha 

tantos detalhes para atingir seus objetivos. 

É importante ressaltar, mais uma vez, o contexto em que o artigo foi escrito. Na década 

de 70, a realidade das bibliotecas brasileiras, como dito anteriormente, era diferente se 

comparada à realidade atual.  

Embora muitas dificuldades ainda sejam encontradas, especialmente pelas bibliotecas 

públicas e populares, a automação já chegou a muitas delas; a escassez de pessoal e de verbas, 

embora exista, é menor se comparada à 1973 e, sendo assim, as instituições conseguem lidar 

melhor com a quantidade de material a tratar. Além disso, na data em que o artigo foi escrito, a 

publicação da ISBD era muito recente. Hoje existem muitos estudos e informações sobre a 

norma, além de atualizações, revisões e outras versões. 

 

Quadro 11: Texto 5 

Número de Identificação 0387 

Título: Catalogação na fonte e catalogação na publicação: ecos de um 

encontro internacional de catalogação na publicação 
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Responsáveis intelectuais: Regina Carneiro 

Publicação: Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São 

Paulo, v. 9, n. 4/6, p. 148-155, abr./jun. 1977 

Tema Central: Diferencia e caracteriza a Catalogação-na-Fonte brasileira e a 

Cataloging-in-Publication (CIP), além de trazer os resultados 

do primeiro encontro internacional de Catalogação-na-

Publicação 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Média 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Média 

 

O texto em análise diferencia e caracteriza a Catalogação na Fonte brasileira e a 

Cataloging-in-Publication (CIP) e relata os resultados e contribuições do primeiro encontro 

internacional de Catalogação-na-Publicação, ocorrido na Library of Congress, no ano de 1976. 

Apresenta, portanto, caráter de relatório técnico. A seleção deste é justificada em virtude da 

pertinência do assunto em questão. 

Considera-se que, quanto às finalidades, a Catalogação na Fonte e a Catalogação-na-

publicação concordam, já que ambas visam ao fornecimento de dados identificadores de 

determinada publicação e impressos no próprio material. Quanto à detalhes e objetivos 

específicos, estas apresentam algumas diferenças. 

Além da introdução e das considerações finais, o texto traz as razões que determinaram 

o encontro; o primeiro encontro internacional de catalogação-na-publicação, incluindo 

resultados e recomendações; os elementos incluídos na catalogação-na-fonte brasileira; os 

elementos incluídos nos programas CIP e as novas tendências da catalogação-na-publicação. 

Por fim, Carneiro (1977, p. 155) afirma que “embora bons resultados tenham sido 

obtidos no Brasil, muito nos falta caminhar para atingir o progresso da CIP internacional”. É 

importante destacar que, muitas vezes, o país é considerado atrasado se comparado a outros 

países, tendo em vista, entre outros fatores, o continente mais afastado dos demais*** e a língua 
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oficial do Brasil, já que a maioria dos documentos, acordos e encontros da área são em língua 

inglesa. 

 

Quadro 12: Texto 6 

Número de Identificação 0530 

Título: Algumas considerações sobre a organização de diapositivos de 

artes 

Responsáveis intelectuais: Eliane Serrão Alves Mey 

Publicação: Revista de Biblioteconomia de Brasília, Brasília, DF, v. 6, n. 1, 

p. 53-67, jan./jun. 1978 

Tema Central: Dispõe sobre a experiência de organização de diapositivos de 

Arte e Arquitetura na Universidade de Brasília 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Clareza, Lógica 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Inexistente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

 O artigo em análise dispõe sobre a experiência de organização de diapositivos de Arte 

e Arquitetura na Universidade de Brasília. Primeiramente, avaliou-se os objetivos das coleções 

de arte, levando em conta os aspectos relativos à época, local e forma, conforme explica Mey 

(1978). A autora destaca que “a escolha da divisão vai depender das necessidades da coleção. 

Muito importante, neste caso, é que seja ouvida a opinião dos usuários” (MEY, 1978, p. 54).  

Após a avaliação, ocorre a etapa de identificação do objeto do diapositivo e, 

posteriormente, a pesquisa de cada diapositivo. O diapositivo recebe, então, o processamento 

técnico, que envolve o registro, a armazenagem, a catalogação e a classificação. Mey (1978, p. 

66) destaca que “o processamento técnico de materiais especiais exige soluções especiais” e, 

para tanto, as regras de catalogação e de classificação não foram seguidas à risca.  
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Mey (1978, p. 66) conclui que o “princípio fundamental é o de que o leitor ou usuário, 

em realidade, é quem determina o objetivo maior de qualquer organização”, o que relaciona-se 

fundamentalmente com a característica de clareza. 

A seleção do texto justifica-se pela autoridade da escritora e pelo tema central consistir 

na descrição de materiais. Entretanto, após leitura do texto completo, é evidente que o texto 

busca relatar o método utilizado na organização de diapositivos de arte sem levar muito em 

consideração as regras vigentes na biblioteconomia.  

 

Quadro 13: Texto 7 

Número de Identificação 0547 

Título: ISBD: origem, evolução e aceitação 

Responsáveis intelectuais: Maria Luiza Monteiro da Cunha 

Publicação: Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São 

Paulo, v. 12, n. 1/2, p. 7-14, jan./jun. 1979 

Tema Central: Discorre sobre o histórico da catalogação e enfatiza o 

surgimento, o desenvolvimento e aceitação da Descrição 

Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD) 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Média 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Abrangente 

 

A seleção do artigo em análise é justificada pela pertinência do tema central, cujo 

enfoque é a Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD). O texto discorre sobre 

o histórico da catalogação e enfatiza o surgimento, o desenvolvimento e a aceitação da norma. 

A abordagem sobre códigos, formatos, regras e modelos é considerada média, embora 

o artigo tenha como tema central a ISBD, uma vez que seu objetivo não é propriamente 

descrever sobre a norma, mas trazer a história do surgimento e desenvolvimento da ISBD. 
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O artigo aborda inicialmente um breve histórico da catalogação a partir do século XX 

até o final da década de 70, quando o artigo em questão foi escrito. A autora enfatiza a 

relevância da Conferência Internacional sobre Princípios de Catalogação realizada em Paris, 

em 1961, e considerada um divisor de águas na história da catalogação e o principal evento da 

área no século XX. 

A autora explica que, decorrente de uma Resolução da Conferência, Michael Gorman 

foi encarregado de elaborar um estudo para padronização da catalogação descritiva, realizado 

anteriormente à Reunião Internacional de Especialistas em Catalogação de 1969, em 

Copenhague. 

Gorman analisou o conteúdo e a estrutura de oito bibliografias nacionais visando propor 

uma “descrição que abrangesse o conteúdo comum a todas, dentro de uma estrutura que 

representasse, tanto quanto possível, a concordância de ideias” (CUNHA, 1979, p. 10). Após 

muitas discussões e apreciações, uma edição preliminar da ISBD foi publicada em 1971. 

Cunha (1979) discorre brevemente sobre os Grupos de Revisão e a elaboração das 

ISBDs especializadas e conclui que as ISBDs, juntamente com outros instrumentos, é uma 

consequência da ideia de Paul Otlet e Henri La Fontaine de atingir o controle bibliográfico 

universal. 

É importante destacar o contexto em que o artigo foi escrito, ou seja, menos de uma 

década após a publicação da primeira edição preliminar da ISBD. Ainda não se tinha a 

compreensão que se tem nos dias atuais e, além disso, a realidade da automação é 

completamente distinta da década de 70. 

 

Quadro 14: Texto 8 

Número de Identificação 0552 

Título: Redes nacionais de informação, catalogação na fonte e outras 

experiências 

Responsáveis intelectuais: José Rincon Ferreira 

Publicação: Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São 

Paulo, v. 12, n. 1/2, p. 67-88, jan./jun. 1979  

Tema Central: Discorre sobre a catalogação cooperativa, catalogação na fonte, 

redes nacionais de informação e assuntos correlatos 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 
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Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Inexistente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

O artigo em análise é abrangente e busca trazer tópicos diversos de discussão acerca de 

redes nacionais de informação e catalogação na fonte. Ferreira (1979) aborda sobre Catalogação 

cooperativa, o Projeto CALCO, Catalogação na Fonte, Catálogo Coletivo, SNICT (Sistema 

Nacional de Informação Científica e Tecnológica), Redes de fitas magnéticas, traz breve 

entrevista com a bibliotecária e professora de Biblioteconomia e Comunicação da UFBA 

(Universidade Federal da Bahia), Esmeralda Maria de Aragão, e, por fim, considerações finais 

e recomendações. 

Ferreira (1979, p. 67) destaca que “nenhum centro de documentação ou biblioteca, 

grande ou pequeno, pode ser tão autosuficiente que, utilizando-se apenas dos seus recursos 

informativos, esteja apto a responder a todas as consultas que lhe sejam apresentadas” e, assim, 

defende a necessidade de criação das redes de informação. O autor considera a catalogação 

cooperativa e os catálogos coletivos como sendo as primeiras tentativas de rede nacional de 

informação no país.  

 A seleção do texto justifica-se em virtude da pertinência do assunto em relação ao tema 

deste trabalho. Como observação, assinala-se que, no registro da ABCDM, o nome do autor foi 

escrito de maneira equivocada, sendo o sobrenome Rincon substituído por Pincon. Além disso, 

o artigo traz os nomes de outros sete bibliotecários do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 

da UFBA, embora não apareça no registro da base ABCDM. 

 

Quadro 15: Texto 9 

 

Número de Identificação 0695 

Título: Catalogação de obras raras e valiosas 

Responsáveis intelectuais: Maria Luiza do Espírito Santo 

Publicação: Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São 

Paulo, v. 14, n. 1/2, p. 61-63, jan./jun. 1981 
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Tema Central: Descreve o processo de catalogação adotado para obras raras e 

valiosas na Biblioteca Central da Unicamp 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Inexistente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

O artigo em análise descreve o processo de catalogação adotado especialmente para 

obras raras e valiosas pela Seção de Catalogação da Biblioteca Central da Universidade 

Estadual de Campinas. A seleção do artigo é justificada pela relevância do tema, cujo enfoque 

é a catalogação de materiais bibliográficos. 

O texto é breve, objetivo e caracteriza-se como um relato simples de uma experiência 

realizada. Destaca que o conceito de raridade é passível de interpretações distintas e descreve 

brevemento o processo de tratamento dessas obras. 

 

Quadro 16: Texto 10 

Número de Identificação 1089 

Título: Mudança para o formato CALCO: uma experiência 

Responsáveis intelectuais: Maria de Fátima Pereira Raposo, Vera Lúcia Soares de 

Oliveira, Florinda Harue Shinotsuka 

Publicação: Revista de Biblioteconomia de Brasília, Brasília, DF, v. 13, n. 

1, p. 21-26, jan./jun. 1985 

Tema Central: Descreve a conversão do formato antigo de catalogação para 

formato compatível com o CALCO na UFRJ 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Consistência 
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Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Média 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

 O presente texto descreve a conversão do formato antigo de catalogação para um 

formato compatível com o CALCO (Catalogação Legível por Computador) na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Portanto, sua seleção é justificada pela pertinência do tema central. 

 O texto aborda as justificativas para mudança do sistema, o subsistema de catalogação 

de livros, a descrição do novo formato, a conversão dos dados do formato, a metodologia 

utilizada e as dificuldades encontradas na conversão. 

 Raposo, Oliveira e Shinotsuka (1985) explicam que a biblioteca da Coordenação dos 

Programas de Pós-Graduação de Engenharia (COPPE) da UFRJ passou a se envolver com a 

implantação de sistemas de automação de bibliotecas. Logo depois, o Instituto de Matemática 

e a biblioteca das Centrais Elétricas de Furnas também demonstraram interesse pelo sistema. 

Em 1973, os serviços bibliográficos foram centralizados no Centro de Tecnologia (CT) 

e a biblioteca da COPPE foi transferida para a Biblioteca Central do CT/UFRJ, onde o sistema 

de automação passou a ser utilizado. “A partir dessa data surgiu a necessidade de se converter 

o sistema desenvolvido para o novo computador, ao mesmo tempo em que os bibliotecários se 

preocupavam com a eficiência do referido sistema” (RAPOSO, OLIVEIRA, SHINOTSUKA, 

1985, p. 22).  

O sistema implantado foi avaliado e constatou-se, em virtude de diversos motivos, que 

estava ultrapassado. Então resolveu-se pela elaboração de um novo projeto “com características 

mais gerais e que pudesse prestar um serviço mais amplo à administração das bibliotecas e a 

seus usuários” (RAPOSO, OLIVEIRA, SHINOTSUKA, 1985, p. 23). 

O novo formato teve como base a compatibilidade com o CALCO. “Justifica-se a não-

adoção integral do formato CALCO devido ao seu alto custo e dificuldade de operação. Assim, 

optou-se por um formato compatível com o CALCO, mas com a vantagem de ser mais barato 

e de mais fácil operação” (RAPOSO, OLIVEIRA, SHINOTSUKA, 1985, p. 23). 

Apesar das dificuldades encontradas, o texto conclui que a conversão do sistema trouxe 

muitas vantagens se comparado ao anterior, tais como: custo operacional reduzido, fácil 

manuseio do sistema, possibilidade de intercâmbio, entre outras. 
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Quadro 17: Texto 11 

Número de Identificação 1235 

Título: A catalogação bibliográfica até o advento das novas 

tecnologias 

Responsáveis intelectuais: Marysia Malheiros Fiuza 

Publicação: Revista da Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 16, n. 1, p. 43-53, mar. 

1987 

Tema Central: Discorre sobre o histórico da catalogação enfatizando os 

principais nomes da área e suas contribuições e questiona o 

impacto do advento da internet 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Lógica 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Inexistente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

 O texto em análise discorre sobre o histórico da catalogação enfatizando os principais 

nomes da área e suas respectivas contribuições, tais como Panizzi e suas 91 regras, Jewett e sua 

influência nas técnicas modernas, Cutter e as funções do catálogo e Lubetzky e sua contribuição 

para as discussões da Conferência Internacional sobre Princípios de Catalogação, realizada em 

1961, em Paris. Cita ainda Calímaco, Gesner, Maunsell, Gorman, entre outros importantes 

nomes da história da catalogação. 

O artigo foi selecionado em virtude da pertinência do tema tratado, evidenciado em seu 

título e resumo. Tem como objetivo central apresentar as contribuições dos principais teóricos 

para o desenvolvimento da catalogação bibliográfica. 

Ao final, o texto questiona o impacto do advento da internet na prática e no ensino de 

catalogação e indaga se a experiência já acumulada será aproveitada e se os sistemas serão 

reconsiderados e remodelados a partir da automação. Na prática dos dias atuais é possível 

perceber que a experiência acumulada é sim aproveitada, embora sempre reavaliada e 
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acrescentada de novos conhecimentos. Quanto aos sistemas, pode-se considerar que foram 

remodelados, em virtude, especialmente, do advento da internet no Brasil na década de 90. *** 

 

Quadro 18: Texto 12 

Número de Identificação 1290 

Título: Da espiral do conhecimento à catalogação 

Responsáveis intelectuais: Eliane Serrão Alves Mey 

Publicação: Revista de Biblioteconomia de Brasília, Brasília, DF, v. 15, n. 

2, p. 137-148, jul./dez. 1987 

Tema Central: Descreve o processo de comunicação na biblioteca e traz a 

definição, objetivos e partes da catalogação 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

“[...] é o estudo, preparação e organização de mensagens 

codificadas, com base em itens existentes ou passíveis de 

inclusão em um ou vários acervos, de forma a permitir a 

interseção entre as mensagens contidas nos itens e as 

mensagens internas dos usuários e usuários potenciais desse(s) 

acervo(s). O objetivo da catalogação é vincular as mensagens 

contidas nos itens a mensagens internas dos usuários, de forma 

a tornar esses itens acessíveis ao universo de usuários”. 

Características da 

Catalogação: 

Clareza 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Inexistente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

 

Justifica-se a seleção do texto em virtude da identificação clara de pertinência do assunto 

e da autoridade de Eliane Mey. O texto é abrangente e aborda diferentes tópicos acerca da 

catalogação. 

A autora destaca que, nos cursos de catalogação, há confronto entre a necessidade de 

abordagem e aprendizagem dos códigos e normas vigentes e a necessidade de compreender e 

discernir as regras, já que estas se modificam ao longo do tempo e “a catalogação permanece, 

acima e independemente destes” (MEY, 1987, p. 137). 
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De acordo com Mey (1987, p. 139), “primeiramente, há o fato inegável de o 

conhecimento registrado ser a matéria prima da biblioteconomia. Em segundo lugar, há o fato, 

também inegável, de se considerar o conhecimento como um bem”. Portanto, para preservar e 

disseminar o conhecimento, as bibliotecas foram criadas. 

Mey (1987), tendo como base o modelo do processo de comunicação de Shannon e 

Weaver, chega ao modelo do processo de comunicação na biblioteca; e baseando-se na espiral 

do conhecimento de Ranganathan, posiciona os serviços e produtos nas bibliotecas, 

relacionando a espiral do conhecimento com a biblioteconomia. 

A autora traz, ainda, a definição, o objetivo e as funções da catalogação. Estas, 

resumidamente, são: permitir a um usuário encontrar determinado item, escolher entre diversas 

manifestações, escolher entre diversos itens semelhantes e dialogar com o catálogo; permitir a 

um item encontrar seu usuário e permitir a outra biblioteca localizar determinado item e saber 

quais itens existentes em outros acervos. Mey (1987) destaca ainda que a catalogação é 

composta por três partes distintas, são elas: número de chamada, descrição bibliográfica e 

pontos de acesso. 

Embora na tabela conste que a abordagem sobre a descrição bibliográfica é inexistente, 

há um tópico que descreve brevemente sobre a descrição. Entretanto, não suficiente para 

considerar-se uma abordagem média, já que a descrição bibliográfica é apenas explicada 

brevemente como uma das três partes componentes da catalogação.  

Conclui-se que a catalogação envolve um processo de comunicação em via dupla, já que 

“transmite e recebe mensagens, para e do usuário”. Portanto, “o trabalho intelectual do 

catalogador não repousa no conhecimento das normas, mas no estudo e conhecimento de seu 

público-alvo, suas necessidades e objetivos” (MEY, 1987, p. 147). Ressalta-se, assim, a 

importância da clareza, ou seja, da mensagem ser compreensível aos usuários. 

 

Quadro 19: Texto 13 

Número de Identificação 1806 

Título: Identificação dos elementos essenciais de entradas 

catalográficas em vários tipos de bibliotecas 

Responsáveis intelectuais: Anna Helena G. A. B Mesquita, Mônica Cardoso Pitella, 

coordenação de Marysia Malheiros Fiuza 
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Publicação: Revista da Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 21, n. 1, p. 100-135, 

jan./jun. 1992 

Tema Central: Descreve pesquisa realizada a fim de identificar os elementos 

essenciais de entradas bibliográficas em vários tipos de 

biblioteca visando fornecer subsídios para o ensino da 

catalogação descritiva 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Clareza, Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Inexistente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Média 

 

 O artigo em análise descreve uma pesquisa realizada em alguns tipos de biblioteca a fim 

de identificar os elementos essenciais de entradas bibliográficas e de fornecer subsídios para o 

ensino da catalogação descritiva, tendo em vista às necessidades do usuário. A seleção do texto 

justifica-se em virtude da pertinência do assunto tratado. 

Conforme explicam Mesquita e Pitella (1992, p. 101), “a descrição bibliográfica nas 

entradas catalográficas obedece a normas internacionalmente aceitas e que foram incorporadas 

pelos códigos de catalogação”. Segundo as autoras, os catálogos das bibliotecas são compostos 

pelas entradas catalográficas dos materiais componentes do acervo, que oferecem opções 

alternativas de busca dos itens do acervo, por meio de diferentes sequências. 

 O estudo realizado objetivou determinar quais informações relativas à descrição 

bibliográfica são fundamentais para identificação dos materiais. Para tanto, realizou-se pesquisa 

em bibliotecas universitárias, públicas, escolares e especializadas. Em virtude da constatação 

de que o uso do catálogo pelos usuários é quase inexistente nas duas últimas, a pesquisa com 

usuários foi realizada apenas nas bibliotecas universitárias e públicas. Entretanto, as entrevistas 

com os funcionários ocorreram nos quatro tipos de biblioteca. 

A partir da análise dos resultados obtidos, verificou-se que o número de chamada, o 

autor e o título são os elementos de maior interesse. Nas bibliotecas universitárias, o autor e o 

título são as escolhas como ponto de acesso, enquanto nas públicas predominou o título. Entre 
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outras conclusões, as autoras afirmam que não é possível generalizar os resultados obtidos, já 

que a pesquisa foi realizada em uma única cidade, mas descrevem algumas recomendações. 

 

Quadro 20: Texto 14 

 

Número de Identificação 2156 

Título: Considerações (preguiçosas) sobre a prática da catalogação 

Responsáveis intelectuais: Eliane Serrão Alves Mey 

Publicação: Revista de Biblioteconomia de Brasília, Brasília, DF, v. 19, n. 

2, p. 127-136, jul./dez. 1995 

Tema Central: Questiona a prática da catalogação quanto a diversos aspectos, 

visando à simplificação, à atualização dos registros, à economia 

de recursos e à renovação das redes e sistemas 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Clareza, Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Inexistente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

O texto em análise questiona a prática da catalogação quanto a diversos aspectos, tais 

como escolha do ponto de acesso principal, margens e parágrafos, cabeçalhos autorizados para 

entidades coletivas, cabeçalhos de assunto para gêneros literários e elementos e níveis de 

descrição. Visa à simplificação da prática da catalogação, a registros atualizados, à economia 

de recursos e à renovação das redes e sistemas. A seleção justifica-se em virtude da pertinência 

do assunto e é ratificada pela autoridade da autora em questão. 

O termo “preguiça” no título do texto é justificado como forma de simplificar e otimizar 

a prática da catalogação, já que a preguiça seria “o elemento impulsionador do homem”, 

conforme explica Mey (1995, p. 127) ao citar crônica de Luiz Fernando Veríssimo.  

 A autora defende que a catalogação é a atividade mais importante desenvolvida pelos 

bibliotecários e que diversos produtos e serviços bibliotecários são originados dos registros 
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bibliográficos criados a partir da catalogação. Defende, ainda, a necessidade e a importância do 

intercâmbio e do compatilhamento de recursos e de registros. 

 

Quadro 21: Texto 15 

Número de Identificação 2454 

Título: Metadados: catalogando dados na internet 

Responsáveis intelectuais: Terezinha Batista de Souza, Maria Elisabete Catarino, Paulo 

Cesar dos Santos 

Publicação: Transinformação, Campinas, v. 9, n. 2, p. 93-105, maio/ago. 

1997 

Tema Central: Aborda questões e conceitos sobre metadados e discorre sobre 

alguns padrões propostos 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

 O texto em análise aborda questões e conceitos acerca de metadados, com ênfase na 

organização e recuperação de recursos de informação eletrônicos, e discorre sobre alguns 

padrões propostos, como o Dublin Core, CATRIONA, InterCat e CALCO. Sua seleção é, 

portanto, justificada pela pertinência do assunto tratado. 

 O artigo traz como tópicos o que é metadado, a estrutura de metadado, o padrão de 

metadados, a utilização das tecnologias na catalogação descritiva, a catalogação cooperativa no 

Brasil: Bibliodata, a catalogação na internet e Dublin Core: catalogação de páginas na web. 

Pretende, assim, ser abrangente quanto à abordagem dos padrões de metadados e de assuntos 

correlatos. 

 O tema tratado, embora um pouco recente para a época em que o artigo foi escrito, 

destaca que a padronização na descrição desses dados é fundamental para que estes sejam 
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recuperados, o que diz respeito à consistência. Isto permanece até os dias atuais, já que a 

padronização e uniformização dos dados é fator determinante para o compartilhamento e 

intercâmbio de informações.  

 

Quadro 22: Texto 16 

Número de Identificação 2834 

Título: Metadados para a descrição de recursos de informação 

eletrônica: utilização do padrão Dublin Core 

Responsáveis intelectuais: Marcia Izabel Fugisawa Souza, Laurimar Gonçalves 

Vendrusculo, Geane Cristina Melo 

Publicação: Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 29, n. 1, p. 93-102, 

jan./abr. 2000 

Tema Central: Aborda a adoção e adaptação do modelo Dublin Core para o 

Banco de Imagem – Rural Mídia, da Embrapa 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

O artigo em análise aborda a adoção e adaptação do modelo Dublin Core (DC) para o 

Banco de Imagem – Rural Mídia, da Embrapa Informática Agropecuária. Além disso, defende 

a necessidade de desenvolvimento e de utilização de padrões de descrição de recursos de 

informação eletrônica, o que relaciona-se diretamente à característica de consistência.  

Souza, Vendrusculo e Melo (2000, p. 93) definem o padrão Dublin Core “como sendo 

o conjunto de elementos de metadados planejado para facilitar a descrição de recursos 

eletrônicos”. O conjunto de metadados do DC possui 15 elementos. Já a versão adaptada 

apresenta 18 elementos, descritos um a um no texto completo.  
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O artigo tem caráter técnico, já que descreve e exemplifica os elementos do padrão 

Dublin Core ao relatar a experiência no Rural Mídia da Embrapa. A seleção do texto justifica-

se em virtude de tratar sobre descrição de recursos de informação.   

 

Quadro 23: Texto 17 

Número de Identificação 3888 

Título: Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos – FRBR: 

uma apresentação 

Responsáveis intelectuais: Fernanda Passini Moreno, Miguel Ángel Márdero Arellano 

Publicação: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 

Campinas, v. 3, n. 1, p. 20-38, jul./dez. 2005 

Tema Central: Apresenta o modelo FRBR, incluindo conceitos de entidades, 

relacionamentos e atributos e trazendo uma nova perspectiva 

do objeto bibliográfico, centrado no usuário 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Clareza, Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Média 

 

 O artigo em questão apresenta o modelo conceitual FRBR, incluindo conceitos de 

entidades, relacionamentos e atributos e trazendo uma nova perspectiva do objeto bibliográfico, 

centrada no usuário. A seleção do texto justifica-se pela identificação da relevância e 

pertinência do assunto tratado.  

Inicialmente, as autoras abordam os antecedentes ao modelo e, para tanto, comentam 

sobre os encontros e regras estabelecidos internacionalmente que, direta ou indiretamente, 

culminaram nos FRBR. A saber, a Declaração de Princípios Internacionais da Catalogação de 

1961; o formato MARC, de 1960, e o formato CALCO, no Brasil; o Código de Catalogação 

Anglo-Americano (AACR), cuja primeira versão data de 1968; a Descrição Bibliográfica 
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Internacional Normalizada (ISBD), publicada em 1971; e, ainda, o Programa de Controle 

Bibliográfico Universal e MARC Internacional (UBCIM) da IFLA. 

Destaca-se que, na época em que o artigo foi escrito (2005), a Declaração de 2009, que 

atualiza e substitui os Princípios de 1961, ainda não havia sido publicada. Sendo assim, o artigo 

considera que a Declaração de 1961 rege a prática da catalogação até os dias atuais (2005) e 

comenta, mais de uma vez, a necessidade de um futuro Código Internacional de Catalogação. 

No tópico destinando exclusivamente ao FRBR e assim denominado, Moreno e 

Arellano (2005) destacam a necessidade de estabelecimento de requisitos mínimos para os 

registros bibliográficos. O modelo FRBR, cujo relatório final data de 1998, visa “reestruturar 

os registros bibliográficos de maneira a refletir a estrutura conceitual de buscas de informação” 

e, para tanto, deve levar em consideração a diversidade de usuários, materiais, suportes físicos 

e formatos (MORENO, ARELLANO, 2005, p. 23).  

O modelo tem como proposta mostrar de maneira clara e útil aos usuários as relações 

bibliográficas existentes em um catálogo em linha. Além disso, deve recomendar um nível 

básico de funcionalidade para a descrição de registros criados pelas agências bibliográficas.  

O relatório do modelo traz também as tarefas do usuário ou user tasks, inspiradas nos 

objetivos do catálogo elaborados por Cutter. Moreno e Arellano (2005) abordam ainda os 

elementos centrais do modelo conceitual, são eles: entidades, atributos e relacionamentos. Os 

autores definem, explicam e exemplificam os elementos citados.  

Nos comentários finais, Moreno e Arellano (2005, p. 34) concluem que “os FRBR 

propõem uma descrição bibliográfica muito completa e abrangente, usando os dados adicionais, 

mais uma vez, para relacionar objetos que guardem alguma semelhança”. Destacam, ainda, que 

os FRBR, embora baseados nos códigos e normas existentes, estão acima delas. 

Os autores afirmam que o documento base lançado em 2004 acerca das diretrizes para 

um Código Internacional de Catalogação já incorporava o modelo FRBR e seus conceitos, 

mostrando seu impacto e o novo cenário da catalogação contemporânea mundial. Isto pode ser 

confirmado na Declaração de 2009, que utiliza como fonte, entre outras, o relatório final do 

modelo FRBR. 
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Quadro 24: Texto 18 

Número de Identificação 4208 

Título: MARC, MARCXML e FRBR: relações encontradas na 

literatura 

Responsáveis intelectuais: Fernanda Passini Moreno, Marisa Brascher 

Publicação: Informação e Sociedade, João Pessoa, v. 17, n. 3, p. 13-35, 

set./dez. 2007 

Tema Central: Apresenta o formato MARC, a linguagem XML e o MARC21 

em sua versão XML. Estuda as relações entre o formato e o 

modelo FRBR.  

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

 O texto em análise apresenta o formato MARC, a linguagem XML e o MARC21 em 

sua versão XML, ou seja, o formato MARCXML. Além disso, estuda as relações entre o 

formato de intercâmbio bibliográfico e o modelo denominado Requisitos Funcionais para 

Registros Bibliográficos (FRBR). A seleção do texto justifica-se tendo em vista a pertinência 

do tema para a catalogação contemporânea. 

 As autoras explicam que o formato MARC foi desenvolvido com campos, subcampos e 

notações visando à padronização na entrada de dados para possibilitar o intercâmbio 

bibliográfico. Já o modelo FRBR surge propondo níveis mínimos de descrição em um nível 

conceitual, visando à reestruturação dos registros bibliográficos.  

Moreno e Brascher (2007) descrevem as relações entre o formato MARC e o modelo 

FRBR, esperando correspondência entre os elementos dos mesmos. O texto é estruturado em 

tópicos, a saber: o primeiro apresenta brevemente o modelo FRBR; o segundo, o formato 

MARC; e o terceiro tópico, denonimado XML, MARC e FRBR, busca caracterizar os padrões 

e relacioná-los com o modelo.  
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Após o estudo realizado, Moreno e Brascher (2007, p. 22) concluem que “mesmo que 

não encontrada na totalidade dos casos, existe correspondência entre o formato MARC e o 

modelo FRBR, o que pode tornar possível o uso do modelo conceitual através de 

implementações em softwares bibliográficos”. Para as autoras, o principal conflito entre o 

FRBR e o MARC encontra-se na conversão dos registros já existentes, considerando-se a 

diversidade de campos, de subcampos e da família MARC. 

 

Quadro 25: Texto 19 

Número de Identificação 4239 

Título: O impacto dos metadados na representação descritiva 

Responsáveis intelectuais: Dulce Maria Baptista 

Publicação: Revista ACB: Biblioteconomia, Florianópolis, v. 12, n. 2, p. 

177-190, jul./dez. 2007 

Tema Central: A partir de revisão de literatura, analisa os impactos dos 

metadados na representação descritiva, com ênfase na 

catalogação 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

“[...] entendida não só como atividade bibliotecária, mas 

sobretudo como um conjunto de práticas que, baseadas em 

conhecimento especializado, passam a integrar novos 

conhecimentos e práticas, no esforço multidisciplinar de se 

prover o acesso à informação da forma mais ágil e eficaz 

possível”. 

Características da 

Catalogação: 

Precisão, Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Média 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

O artigo analisa, a partir de revisão de literatura dos anos 1997 a 2007, os impactos dos 

metadados na representação descritiva, com ênfase na prática da catalogação. Considera a 

relevância do tema como objeto de estudo e a aplicabilidade dos metadados para o registro e 
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recuperação dos documentos. Justifica-se a seleção do texto em virtude da pertinência do tema 

central. 

Segundo Baptista (2007, p. 179), “o presente artigo explora aspectos conceituais e de 

aplicação dos metadados, procurando caracterizar seu impacto na catalogação”. Para tanto, é 

dividido em três tópicos, a saber: algumas considerações sobre representação, representação 

descritiva e conceituações e aplicações. 

A autora enfatiza que, independentemente do ambiente, seja ele convencional ou digital, 

busca-se a precisão e eficácia na representação do recurso, tendo em vista a “agilização e 

autonomia operacional no acesso à informação” (BAPTISTA, 2007, p. 187). A catalogação é 

vista como a área mais afetada pelo surgimento e desenvolvimento dos metadados, que “se 

destinam a recuperar a informação virtual, e, nesse sentido, constituem um inegável avanço em 

termos de funcionalidade, tanto para o registro como para a recuperação da informação”. 

 

Quadro 26: Texto 20 

Número de Identificação 4318 

Título: Estudo de correspondência de elementos metadados: Dublin 

Core e MARC 21 

Responsáveis intelectuais: Maria das Dores Rosa Alves, Marcia Izabel Fugisawa Souza 

Publicação: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 

Campinas, v. 4, n. 2, p. 20-38, jan./jun. 2007 

Tema Central: Realiza um estudo de correspondência entre o padrão Dublin 

Core e o formato MARC 21 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 
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O texto em análise realiza um estudo de correspondência entre o padrão Dublin Core 

utilizado na Agência de Informação EMBRAPA e o formato MARC 21, incluindo os campos, 

subcampos e elementos correspondentes. Entende-se a adoção de padronização como 

fundamental para a interoperabilidade entre aplicações e para o compartilhamento e 

intercâmbio de dados bibliográficos. 

O estudo objetiva fornecer subsídios para o desenvolvimento de ferramentas de 

conversão e integração dos dados. Para tanto, defende que a adoção de padrões e normas 

estabelecidos internacionalmente é primordial para o compartilhamento de recursos e 

intercâmbio de informações. A seleção do texto é justificada por tratar da catalogação de 

recursos informacionais eletrônicos. 

O artigo é dividido em seis tópicos, além da introdução e considerações finais, a saber: 

metadados, interoperabilidade, Dublin Core, Formato MARC 21, correspondência entre Dublin 

Core e Formato MARC 21 e resultados e discussão. O texto é escrito de maneira muito clara e 

sistemática. 

Ao final, Alves e Souza (2007, p. 33) defendem que “a integração e o compartilhamento 

de dados entre sistemas, bem como a interoperabilidade entre aplicações, além de desejáveis 

são viáveis [...]”. Consideram que, como vantagem, há a “dinamização do processo de 

catatalogação de recursos de informação e a eliminação de esforços repetitivos e redundantes”. 

Portanto, a consistência e padronização dos dados são fundamentais para o intercâmbio de 

dados bibliográficos e para a economia de recursos. 

 

Quadro 27: Texto 21 

Número de Identificação 4830 

Título: Uso das tecnologias na representação descritiva: o padrão de 

descrição bibliográfica semântica MarcOnt Initiative nos 

ambientes informacionais digitais 

Responsáveis intelectuais: Fabiano Ferreira de Castro, Plácida Leopoldina Ventura 

Amorim da Costa Santos 

Publicação: Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 38, n. 1, p. 74-85, 

jan./abr. 2009 

Tema Central: Descreve sobre a iniciativa MarcOnt, considerada um padrão 

de descrição bibliográfica semântica na Web 
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Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Clareza, Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

 O artigo em análise discorre sobre a iniciativa MarcOnt, padrão de descrição 

bibliográfica semântica na Web que visa descrever recursos informacionais de forma exaustiva 

e compreensível às máquinas. Demonstra-se, ainda, a aplicaçao do padrão MarcOnt na 

Biblioteda Digital Semântica JeromeDL. 

De acordo com Castro e Santos (2009, p. 74), o texto tem como objetivo “identificar e 

caracterizar o uso e a aplicação do MarcOnt enquanto ferramenta para a construção de formas 

de representação da informação para bibliotecas digitais e para a Web na atualidade”. O tema 

central do texto é muito pertinente, dado o panorama atual da representação descritiva. Sua 

seleção é, portanto, justificada. 

Os autores explicam que o MarcOnt Initiative apresenta ontologias e faz uso de padrões 

de metadados, com vistas à descrição e organização dos recursos informacionais levando em 

conta seus aspectos semânticos. O texto descreve e conceitua a iniciativa, apresenta sua 

arquitetura e reflete sobre a aplicação do MarcOnt na Biblioteca Digital Semântica JeromeDL.  

Castro e Santos (2009, p. 85) concluem que “a catalogação, enquanto disciplina que 

orienta a descrição na biblioteconomia, tem papel decisivo na manipulação de formas de 

representação bibliográficas e da interação de sujeitos psicossociais com o ambiente 

informacional”. Portanto, a clareza é fundamental, ou seja, as mensagens dos registros devem 

ser compreensíveis pelos usuários.  

Neste contexto, o padrão de descrição bibliográfica semântica MarcOnt atua como 

“ferramenta capaz de oportunizar [...] uma descrição de forma e de conteúdo legível por 

máquinas, com a possibilidade de resultados compreensíveis aos humanos para a apresentação 

das informações com vistas a uma recuperação mais eficiente”, tendo em vista sua utilização 

pelos usuários.  
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Quadro 28: Texto 22 

 

Número de Identificação 5404 

Título: Os FRBR e a escolha do ponto de acesso pessoal 

Responsáveis intelectuais: Naira Christofoletti Silveira, Maria de Fátima Gonçalves 

Moreira Tálamo 

Publicação: Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 14, 

n. 2, p. 108-120, maio/ago. 2009 

Tema Central: Compara os FRBR com as regras de catalogação referentes ao 

ponto de acesso pessoal. 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Clareza, Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

O artigo em questão analisa os procedimentos para escolha do ponto de acesso pessoal, 

levando em consideração as entidades e conceitos do modelo conceitual FRBR. Sua seleção é 

justificada dada a pertinência do assunto central. 

 Silveira e Tálamo (2009, p. 109) explicam que um dos principais objetivos dos Registros 

Funcionais para Registros Bibliográficos (FRBR) foi “proporcionar um quadro estruturado, 

claramente definido, para relacionar os dados contidos nos registros bibliográficos com as 

necessidades dos usuários desses registros”. Portanto, a abordagem do modelo tem o usuário 

como centro. Além disso, o desenvolvimento do FRBR teve como objetivo “recomendar um 

nível básico de funcionalidade dos registros bibliográficos criados pelas agências bibliográficas 

nacionais” (SILVEIRA, TÁLAMO, 2009, p. 110).  

 O artigo, além de contextualização geral acerca do modelo FRBR, aborda as entidades 

do modelo, especialmente as entidades obra e expressão; e as funções do catálogo e tarefas do 

usuário. Além disso, analisa as regras de catalogação e os conceitos apresentados pelo FRBR.  

 De acordo com Silveira e Tálamo (2009, p. 118), “anteriormente as regras eram 

estipuladas para facilitar o trabalho do profissional, com os FRBR as regras devem ser 
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estipuladas para facilitar as atividades do usuário”, o que implica a necessidade de revisão das 

regras de catalogação. Portanto, o modelo é centrado no usuário da informação. 

Defende-se, ainda, que “os FRBR trazem um novo olhar sobre a catalogação, 

ampliando, principalmente, a visão de responsabilidade intelectual e artística em um 

documento, e destacando a atividade do profissional como uma atividade que agrega teoria e 

prática” (SILVEIRA, TÁLAMO, 2009, p. 119). Portanto, a catalogação não se caracteriza como 

uma atividade simplesmente técnica, já que deve levar em consideração as relações existentes 

e a satisfação das necessidades do usuário. 

 

Quadro 29: Texto 23 

Número de Identificação 6627 

Título: A descrição de documentos fotográficos através da ISAD (G) e 

AACR2: aproximações e diferenças 

Responsáveis intelectuais: Ana Cristina de Albuquerque, Eduardo Ismael Murguia 

Publicação: Biblos: Revista do Instituto de Ciências Humanas e da 

Informação, Rio Grande do Sul, v. 24, n. 2, p. 25-41, jul./dez. 

2010 

Tema Central: Aborda o documento fotográfico em relação a sua descrição 

arquivística e bibliográfica, comparando as normas AACR2 e 

ISAD (G)  

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Clareza, Precisão 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Média 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Média 

 

 A seleção do texto em análise é justificada por tratar sobre descrição de documentos e 

abordar o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2). O artigo aborda o documento 

fotográfico em relação à sua descrição arquivística e bibliográfica, comparando as normas 

ISAD (G), da arquivologia, e AACR2, da biblioteconomia.  
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 Embora tenha como assunto central as normas de descrição relativas às duas áreas, a 

abordagem sobre códigos, formatos, regras e modelos é considerada média. Isto se deve à 

abordagem mais teórica do assunto, comparando as descrições arquivística e bibliográfica sem 

levar muito em consideração as normas propriamente ditas. 

Albuquerque e Murguia (2010, p. 26) explicam que “à fotografia é inferido o valor de 

documento, que será tratado e armazenado dentro de uma unidade de informação”. Entretanto, 

a descrição de fotografias é influenciada pela subjetividade, pela interpretação e pela herança 

cultural do profissional, embora o profissional tenha de ser o mais objetivo e imparcial possível. 

Os autores defendem que as características da catalogação, a saber: integridade, clareza, 

precisão, lógica e consistência, “para serem executadas com eficiência, dependem do 

profissional responsável por realizar um serviço em que não omita nenhum detalhe que venha 

prejudicar a recuperação do item documento pelo usuário” (ALBUQUERQUE, MURGUIA, 

2010, p. 29).  

Albuquerque e Murguia (2010, p. 30) diferenciam o documento tratado em arquivos e 

em bibliotecas, uma vez que o arquivo trata de documentos de determinada instituição ou 

acervo pessoal, que passam a funcionar como fonte de pesquisa, levando sempre em conta sua 

proveniência, ou seja, o contexto em que o documento estava inserido. Além disso, a norma 

arquivística ISAD (G) se assemelha à biblioteconomia em relação à padronização do processo 

de descrição, envolvendo regras e termos determinados.  

A biblioteconomia, a arquivologia e suas respectivas normas, AACR2 e ISAD (G), são 

frequentemente comparadas no texto, chegando a uma enumeração de semelhanças e diferenças 

e a um quadro comparativo entre o tratamento do documento no arquivo e na biblioteca. De 

qualquer forma, embora as diferenças entre a biblioteca e o arquivo sejam evidentes, “se nos 

concentrarmos nas informações que estão incumbidos de guardar, tratar e transmitir, 

perceberemos que ela, a informação, é o fator essencial para nossas pesquisas e para o 

atendimento e satisfação dos usuários” (ALBUQUERQUE, MURGUIA, 2010, p. 39).  

 

Quadro 30: Texto 24 

Número de Identificação 6902 

Título: Requisitos funcionais para registros bibliográficos – FRBR: um 

estudo no catálogo da Rede Bibliodata 

Responsáveis intelectuais: Fernanda Passini Moreno, Marisa Bracher Basílio Medeiros 
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Publicação: Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, Brasília, 

DF, v. 1, n. 1, p. 137-158, jan./jun. 2008. 

Tema Central: Relata o desenvolvimento de pesquisa de mestrado cujo 

objetivo foi perceber os reflexos do modelo conceitual FRBR 

no catálogo da Rede Bibliodata 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 

Características da 

Catalogação: 

Lógica, Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

O artigo em análise foi produzido a partir da dissertação de mestrado de Fernanda 

Moreno, orientada por Marisa Brascher. Além da publicação na Revista Ibero-Americana de 

Ciência da Informação, o artigo foi apresentado no VII ENANCIB, de 2007, e, neste mesmo 

ano, a dissertação ganhou o Prêmio Ancib de melhor dissertação de 2007. Disto decorre, 

portanto, a complexidade do texto. 

O estudo teve como objetivo “analisar registros bibliográficos de um catálogo on-line, 

de cobertura nacional, a fim de identificar as entidades denominadas nos FRBR como obra, 

expressão e manifestação, visando sistematizar os relacionamentos entre as entidades” 

(MORENO, MEDEIROS, 2008, p. 142). Visou perceber, então, os reflexos do modelo FRBR 

nas relações existentes entre os registros bibliográficos do catálogo da Rede Bibliodata. 

A pesquisa foi realizada a partir de um estudo de caso e pode ser caracterizada como 

descritiva qualitativa. Tendo em vista a quantidade de registros, a partir dos critérios de 

intencionalidade, conveniência e representatividade, selecionou-se uma amostra não aleatória. 

Moreno e Medeiros (2008, p. 145) perceberam que era necessário considerar os 

“registros de um autor nacional que possuísse obras publicadas em diversas línguas e em 

alguma possível variedade de formas” para que, potencialmente, fosse capaz de refletir as 

entidades e os relacionamentos existentes entre elas. O autor escolhido foi Jorge Amado e a 

amostra selecionada possuía 1584 registros do autor.  
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O estudo fez uso da Ferramenta FRBR Display Tool, constituída como um mapeamento 

entre o formato MARC e o modelo FRBR. Para examinar os registros, recorreu-se também à 

ferramenta MARC Edit, v. 4.6. 

Analisaram-se as entidades pessoa, obra, expressão e manifestação, além dos 

relacionamentos existentes. Em virtude do catálogo ser coletivo, Moreno e Medeiros (2008, p. 

148) perceberam a “falta de padronização e duplicidade dos registros”.  

Moreno e Medeiros (2008, p. 156) afirmam que “em uma busca comum no sistema da 

rede Bibliodata através do site, o usuário não conseguiria acessar todos os registros de obras 

[...] por erros de transcrição dos títulos”. Concluem, também, que as entidades “refletem uma 

nova percepção sobre o objeto bibliográfico”, já que distingue o conteúdo da forma física e 

estabelece relacionamentos entre as entidades, agrupando-as por semelhança.  

As autoras defendem, por fim, que visando à recuperação eficiente e compartilhamento 

das informações, é fundamental a “verificação da consistência dos dados bibliográficos, 

realizando a padronização desejável” e, ainda, a “capacitação dos profissionais e discentes da 

área para homogeneizar conhecimento, teoria e prática” (MORENO, MEDEIROS, 2008, p. 

157). 

O artigo é complexo, tendo em vista sua origem como dissertação de mestrado, e muito 

pertinente e relevante, já que o modelo FRBR é um marco importante da catalogação 

contemporânea.  

 

Quadro 31: Texto 25 

Número de Identificação 6965 

Título: Aplicabilidade dos campos 400 e 800-830 do formato MARC 

21 para dados bibliográficos 

Responsáveis intelectuais: Márcia Carvalho Rodrigues, Marcelo Votto Teixeira 

Publicação: Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 39, n. 3, p. 47-60, 

set./dez. 2010 

Tema Central: Analisa a mudança do campo 440 do formato MARC em 

relação aos campos 490 e 800-830 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

Não identificado 
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Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

 O texto analisa a alteração do campo 440 do formato MARC 21 Bibliográfico em 

relação aos campos 490 e 800-830, referentes ao registro de informações relativos à série. A 

seleção do texto é justificada em virtude de tratar sobre o formato de intercâmbio bibliográfico 

adotado internacionalmente.  

Rodrigues e Teixeira (2010, p. 47) defendem que a “padronização dos registros 

bibliográficos na catalogação é um subsídio fornecido aos profissionais para que possam 

unificar informações e facilmente transportá-las pelas redes de computadores”. Um dos padrões 

internacionais mais difundidos é o formato MARC (Machine Readable Cataloging) criado pela 

Library of Congress na década de 60.  

De acordo com Rodrigues e Teixeira (2010, p. 48), “a mudança nos campos 440, 490 e 

800-830 afetará diretamente os catálogos de bibliotecas do mundo inteiro”. É evidente que a 

incompatibilidade dos campos impossibilitará o intercâmbio de dados bibliográficos e “os 

softwares gerenciadores de sistema de bibliotecas não serão capazes de migrar o campo 440 

automaticamente para os campos 490 e 800-830” (RODRIGUES, TEIXEIRA, 2010, p. 48). 

Os autores destacam que, no Brasil, há pouca discussão sobre o formato e defendem a 

necessidade de maior envolvimento dos profissionais e das instituições brasileiras nas 

mudanças ocorridas. O artigo, embora mais técnico, defende que “a utilização do formato 

MARC [...] é de fundamental importância para a construção de formas de representação para 

os recursos informacionais e para o intercâmbio de registros bibliográficos, possibilitando a 

interoperabilidade entre sistemas de informação”. Evidencia-se, portanto, a necessidade de 

consistência dos dados. 
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Quadro 32: Texto 26 

Número de Identificação 7638 

Título: Considerações teóricas aligeiradas sobre a catalogação e sua 

aplicação 

Responsáveis intelectuais: Eliane Serrão Alves Mey, Naira Christofoletti Silveira 

Publicação: InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação, 

Ribeirão Preto, v. 1, n. 1, p. 125-137, 2010. 

Tema Central: Relaciona a teoria e a prática da catalogação, evidenciando a 

necessidade de ambas concordarem. Defende o uso racional 

dos instrumentos de catalogação.  

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

“[...] o estudo, a preparação e a organização de mensagens, com 

base em registros do conhecimento, reais ou ciberespaciais, 

existentes ou passíveis de inclusão em um ou vários acervos, 

visando a criar conteúdos comunicativos que permitam a 

interseção entre as mensagens contidas nestes registros do 

conhecimento e as mensagens internas dos usuários.” 

Características da 

Catalogação: 

Clareza, Lógica 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Média 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Média 

 

 A seleção do texto é justificada pela pertinência do tema central à pesquisa realizada. O 

artigo visa trazer um panorama geral da catalogação a partir da abordagem sobre a relação entre 

os aspectos teóricos e práticos da catalogação. Defende, para tanto, o uso racional e consciente 

dos instrumentos de catalogação. 

O texto aborda brevemente sobre os códigos de catalogação e princípios internacionais; 

trata sobre as características da catalogação (integridade, clareza, precisão, lógica e 

consistência); discute sobre a questão do usuário; e exemplifica o uso das regras de classificação 

e catalogação. 

Mey e Silveira (2010, p. 136) defendem que “a análise reflexiva sobre a prática e a teoria 

é o que permite a evolução da área, assim como sua adequação à sociedade.” Além disso, é 
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fundamental que os profissionais conheçam os instrumentos de catalogação e utilize-os de 

forma adequada e racional.  

Portanto, a relação estabelecida entre a teoria e a prática da catalogação é fundamental. 

As normas, regras e códigos existentes precisam ser aplicados de maneira consciente, já que a 

catalogação não é uma atividade puramente técnica e as normas e códigos existentes se 

modificam ao longo do tempo. 

 

Quadro 33: Texto 27 

Número de Identificação 9245 

Título: A utilização do Resource Description and Access (RDA) na 

criação de registros de autoridade para pessoas, famílias e 

entidades coletivas 

Responsáveis intelectuais: Fabrício Silva Assumpção, Plácida Leopoldina Ventura 

Amorim da Costa Santos 

Publicação: Encontros Bibli, Santa Catarina, v. 18, n. 37, p. 203-226, 

maio/ago., 2013 

Tema Central: Apresenta o RDA, contextualiza seu surgimento, destaca a 

utilização do RDA nos registros de autoridade e compara o 

RDA com o AACR2.  

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

“[...] elaboração e a manipulação de descrições bibliográficas e 

a escolha, o estabelecimento e a atribuição dos pontos de acesso 

de responsabilidade e de título.”  

Características da 

Catalogação: 

Consistência 

Abordagem sobre Códigos, 

Formatos, Regras e 

Modelos: 

Abrangente 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Média 

 

O texto considera que o Resource Description and Access (RDA) surgiu a partir da 

“necessidade de adequação aos novos ambientes informacionais, tipos documentais, suportes, 

conteúdos e formas de acesso proporcionadas pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação” (ASSUMPÇÃO, SANTOS, 2013, p. 204). Destaca-se que o RDA visa substituir 

a 2ª edição do Anglo-American Cataloguing Rules, o AACR2.  
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 O artigo aborda o surgimento e desenvolvimento do RDA; sua estrutura, que inclui os 

modelos conceituais FRBR e FRAD; e tem como enfoque os registros dos atributos e dos 

relacionamentos para criação dos registros de autoridade. Ao final, destaca as principais 

diferenças entre o AACR2 e o RDA no que diz respeito aos registros de autoridade.  

Conclui-se que o RDA, ao ter como base os modelos FRBR e FRAD, apresenta-se como 

mais apto ao ser utilizado para o registro de autoridade com base em atributos e relacionamentos 

se comparado ao AACR2. Portanto, acredita-se que o RDA pretende abordar o objeto 

bibliográfico levando em conta as relações existentes entre suas entidades e suas características, 

mostrando a face menos técnica da prática da catalogação. 

 

Quadro 34: Texto 28 

Número de Identificação 9557 

Título: Catalogação à Lubetzky: para além dos fatores econômicos e 

tecnológicos 

Responsáveis intelectuais: Marcelo Nair dos Santos, Cristina Dotta Ortega 

Publicação: Ponto de Acesso, Salvador, v. 7, n. 3, p. 93-113, dez. 2013 

Tema Central: Análise dos estudos de Seymour Lubetzy e sua contribuição 

para a Catalogação. Defesa de uma catalogação racional e 

fundamentada. 

Conceito(s) e/ou objetivo(s) 

da Catalogação: 

“[...] tem como propósito representar em registro bibliográfico 

os elementos relativos às características que singularizam um 

documento [...].” 

Características da 

Catalogação: 

Precisão, Lógica 

Abordagem sobre Códigos, 

formatos, regras e 

modelos: 

Média 

Abordagem sobre 

Descrição Bibliográfica: 

Inexistente 

 

 O texto analisa e discute os estudos realizados por Seymour Lubetzky, a fim de 

identificar sua proposta de trabalho. Evidencia a necessidade de uma catalogação fundamentada 

e questiona a desconsideração dos estudos de Lubetzky na prática da catalogação e na 

construção de códigos, regras e formatos.  
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 O artigo destaca que “é comum que a catalogação não seja considerada quanto aos seus 

fundamentos, mas explicada geralmente mediante instrumentos de catalogação” (SANTOS, 

ORTEGA, 2013, p. 94), tais como códigos, formatos e similares. Enfatiza, ainda, que a 

literatura da área é mais voltada para manuais e artigos referentes à utilização dos instrumentos 

citados do que para textos com fundamentos do processo.  

 A seleção do texto é justificada pela identificação clara da pertinência do assunto central 

do texto, segundo o qual a catalogação precisa ser “fundamentada de modo racional e 

metodológico, independente de modelos ou regras propostos circunstancialmente” (SANTOS, 

ORTEGA, 2013, p. 94). 

 “A abordagem de Lubetzky sustenta a catalogação de modo conceitual e tem validade 

fora do seu tempo de proposição” (SANTOS, ORTEGA, 2013, p. 109). O texto destaca que os 

fatores econômicos e de tempo tem sido levados em consideração há muito tempo para a prática 

da catalogação. Entretanto, entende-se que “os recentes avanços tecnológicos podem contribuir 

para a redução do tempo e do custo da catalogação de modo substancial, desde que baseadas 

em uma catalogação baseada em princípios”, ou seja, defende-se uma catalogação “crítica, 

racional e metodológica” (SANTOS, ORTEGA, 2013, p. 110). 

 

4.2 Discussão dos resultados  

 

A partir da análise dos textos, é possível verificar que a década de 70 e os anos 2000 são 

os períodos com a maior quantidade de artigos publicados. Na década de 70, abrangida a partir 

do ano de 1973, foram publicados 8 artigos. Estes apresentam, muitas vezes, características de 

relatórios técnicos e relatos de experiência, tendo como objetivo relatar determinado trabalho a 

superiores ou discorrer sobre uma experiência realizada. 

Verifica-se, ainda na década de 70, a recorrência do assunto Catalogação na Fonte, já 

que esta chegou ao Brasil no início dos anos 70, conforme explica Campello (2006). Constata-

se também que a abordagem sobre descrição bibliográfica é pouco recorrente ao longo do 

período pesquisado (1973-2013). Entretanto, os textos mais abrangentes sobre o assunto datam 

da década de 70, tendo em vista a publicação da versão preliminar da Descrição Bibliográfica 

Internacional Normalizada (ISBD) no ano de 1971. 

Conforme explicado anteriormente, a década de 70 e os anos 2000 são os períodos que 

concentram a maior quantidade de publicação de artigos, se considerado o período pesquisado 
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(1973-2013). As décadas de 80 e 90, correspondentes a 20 dos 40 anos abrangidos neste 

trabalho, apresentam juntas a publicação de apenas 7 dos 28 artigos da amostra. Verifica-se, 

ainda, que a soma das quantidades publicadas nos anos 80 e 90 é inferior ao total da década de 

70, sendo que a década de 70 é abrangida apenas a partir de 1973. Acredita-se que a pequena 

quantidade de artigos publicados nos anos 80 e 90 deve-se ao histórico de pouca atividade na 

área de catalogação neste período. 

 É possível verificar que na década de 70 e início da década de 80, a Revista Brasileira 

de Biblioteconomia e Documentação, de São Paulo, foi a grande responsável pela publicação 

dos artigos no país, o que corresponde a sete dos nove artigos publicados de 1973 a 1981. 

Verifica-se também que, da década de 70 até meados da década de 90, a Revista de 

Biblioteconomia de Brasília apresenta cinco ocorrências, sendo a segunda revista com maior 

número de publicações, seguida da Revista Ciência da Informação, também de Brasília, com 

três ocorrências entre 1973 e 2013. 

A Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG (Universidade Federal de Minas 

Gerais) e a Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação apresentaram duas 

ocorrências cada no período abrangido pela pesquisa. As demais, apenas uma ocorrência cada, 

a saber: Transinformação, Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, Informação e 

Sociedade, Revista ACB, Biblos, Encontros Bibli, Revista de Ciência da Informação e 

Documentação, Ponto de Acesso e Perspectivas em Ciência da Informação. 

Nos anos 2000, abrangidos pela pesquisa até o ano de 2013, foram publicados 13 artigos. 

O padrão Dublin Core, o modelo FRBR e o formato MARC 21, entre outros padrões ou códigos, 

são os temas centrais dos textos da época, tendo em vista a publicação dos mesmos na década 

de 90. Evidencia-se a abordagem sobre códigos, regras, formatos e modelos sempre presente 

nos anos 2000, sendo média ou abrangente em todas os textos publicados neste período. 

O(a) autor(a) mais recorrente nos 40 anos abrangidos pela pesquisa é Eliane Mey, autora 

de 4 dos 28 artigos da amostra. É interessante perceber que o primeiro artigo data de 1978 e o 

último de 2010, o que evidencia que a autora escreveu artigos em um intervalo de mais de 30 

anos. Destaca-se, ainda, que Eliane Mey é referência quando se trata de catalogação no Brasil, 

sendo também autora de livros essenciais ao ensino da catalogação.  

Eliane Mey é seguida por Fernanda Moreno, responsável pela autoria de 3 artigos 

publicados nos anos 2000. A autora trata, embora a partir de diferentes abordagens, sobre o 

modelo FRBR, que traz uma nova perspectiva do objeto bibliográfico e representa um marco 

na catalogação contemporânea. 
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Regina Carneiro, Naira Silveira, Marcia Fugisawa, Marisa Brascher e Plácida 

Leopoldina apresentam cada duas ocorrências de autoria nos artigos analisados. Os demais 

autores, apenas uma. Percebe-se, assim, a diversidade de autores relacionados à área, alguns 

especialistas, e a baixa produção científica, já que tendo em vista a quantidade de autores e o 

intervalo de tempo, a produção científica poderia ser superior à quantidade existente. 

A característica da catalogação mais recorrente foi a consistência, identificada em 21 

dos 28 artigos analisados. A consistência está relacionada diretamente à uniformização e 

padronização dos dados, o que é fundamental para o intercâmbio e compartilhamento de 

informações. A produção científica da área claramente tem como enfoque a abordagem sobre 

códigos, formatos, normas e modelos estabelecidos, especialmente aqueles acordados 

internacionalmente.  

A característica da clareza relaciona-se à compreensão da mensagem pelos usuários e 

foi identificada em 9 dos 28 artigos analisados. A lógica indica que as informações precisam 

ser organizadas de modo lógico e está presente em 6 dos 28 textos. As demais características, 

integridade e precisão, apresentam uma e quatro ocorrências, respectivamente. Destaca-se, 

ainda, que a clareza e a consistência aparecem juntas em 5 dos textos analisados, o que sugere 

que é fundamental que a padronização e uniformização dos dados estejam aliadas à 

compreensão das mensagens pelos usuários. 

A clareza aparece principalmente a partir da década de 90. A partir disto e das evidências 

nos textos completos, é possível inferir que os artigos mais recentes defendem uma catalogação 

mais racional, fundamentada e centrada no usuário. O modelo FRBR, publicado em 1998, 

apresenta-se como fundamental neste contexto, ao trazer uma perspectiva centrada no usuário 

e em suas tarefas. 

Verifica-se que 12 dos 28 artigos da amostra apresentam abordagem abrangente sobre 

códigos, formatos e similares. Estes textos têm como tema central padrões e regras, tais como 

ISBD, AACR2, FRBR, MARC, Dublin Core, entre outros. 8 artigos da amostra possuem 

abordagem média, o que significa que embora tratem de regras e normas da área, não visam à 

descrição dessas normas propriamente ditas. Os 8 artigos restantes da amostra foram 

identificados como não abordando sobre códigos, formatos, regras e modelos. 

A partir da análise é possível verificar que do final da década de 90 até o ano de 2013, 

a abordagem sobre códigos, formatos, normas e modelos é sempre presente, sendo abrangente 

na maioria das vezes. Evidencia-se, portanto, a preocupação e a necessidade cada vez maior de 
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uniformização, consistência e padronização internacional com vistas ao intercâmbio e 

compartilhamento dos dados bibliográficos. 
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5. Considerações finais 

 

O presente trabalho visa caracterizar a produção científica brasileira sobre catalogação 

e descrição bibliográfica a partir das dimensões apontadas pela literatura da área, conforme 

previsto no objetivo geral. Para tanto, após seleção, os artigos foram analisados visando 

identificar as características da produção científica no país. Ressalta-se que, embora prevista a 

análise de artigos, também foram incluídos e analisados relatórios, relatos de experiência, 

ensaios e similares, tendo em vista a baixa produção científica em determinadas épocas. 

A partir do desenvolvimento da pesquisa, cumpriram-se todos os objetivos propostos. 

A fundamentação teórica visou esclarecer sobre o periódico científico como meio de 

comunicação formal da ciência e sobre os conceitos, históricos e assuntos correlatos acerca dos 

temas catalogação e descrição bibliográfica. A partir da Revisão Sistematizada da Literatura, 

aplicada após seleção da amostra, os textos foram analisados um a um e da análise extraíram-

se as características da produção científica sobre catalogação e descrição bibliográfica entre o 

período de 1973 e 2013. Com base nos resultados da análise, é possível fazer algumas 

afirmações, relacionadas a seguir. 

 A década de 70 e os anos 2000 são os períodos que possuem a maior quantidade de 

artigos publicados, tendo em vista os anos abrangidos pela pesquisa (1973-2013). Acredita-se 

que a publicação de artigos na década de 70 deve-se à publicação da versão preliminar da ISBD 

no ano de 1971 e à chegada da catalogação na fonte no Brasil no início da década de 70, assuntos 

recorrentes nos artigos dos anos 70. 

 Já nos anos 2000, tem-se a recorrência dos assuntos padrão Dublin Core, modelo FRBR 

e formato MARC 21, em virtude da publicação destes na década de 90. Destaca-se que, do final 

da década de 90 até 2013, a abordagem sobre códigos, formatos, regras e modelos é sempre 

média ou abrangente. Isto evidencia a necessidade e a preocupação cada vez maior com o 

compartilhamento e intercâmbio de dados bibliográficos, levando em conta normas acordadas 

internacionalmente. 

 As décadas de 80 e 90 apresentam, respectivamente, a publicação de 4 e 3 artigos, 

quantidade pequena se considerada a década de 70 ou os anos 2000. Acredita-se que isto se 

deve à pouca movimentação na área de catalogação e descrição bibliográfica no referido 

período. 

A Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, de São Paulo, foi a revista 

científica mais recorrente na amostra, sendo responsável pela publicação de sete dos nove 
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artigos publicados entre os anos 1973 a 1981. Seguida da Revista de Biblioteconomia de 

Brasília, com cinco ocorrências, e da Revista Ciência da Informação, também de Brasília, com 

três ocorrências durante o período abrangido pela pesquisa. As demais revistas apresentam duas 

ou uma ocorrência.  

A autora mais recorrente na amostra foi Eliane Mey, com 4 artigos publicados entre 

1973 e 2013, sendo o primeiro no ano de 1978 e o quarto em 2010. A autora é seguida por 

Fernanda Moreno, com 3 artigos pertecentes à amostra, todos publicados nos anos 2000.  

A produção científica da área claramente é voltada para abordagem de códigos, 

formatos, regras e modelos. Isto evidencia-se, entre outros fatores, em virtude da ocorrência da 

característica consistência em 21 dos 28 artigos da amostra. A consistência significa que uma 

mesma solução deve ser utilizada para informações semelhantes, o que relaciona-se diretamente 

à uniformização e padronização das informações, com vistas ao compartilhamento e 

intercâmbio de dados bibliográficos em âmbito mundial.  

A característica da clareza significa que a mensagem deve ser compreesível pelos 

usuários, identificada em 9 dos 28 artigos analisados. É importante perceber que a clareza 

aparece principalmente a partir dos anos 90, o que significa que os textos cada vez mais 

defendem uma catalogação racional e centrada no usuário de informação. Destaca-se que a 

clareza e a consistência possuem juntas cinco ocorrências, o que sugere que os artigos defendem 

que a padronização e uniformização dos dados precisam estar aliadas à compreensão das 

mensagens pelos usuários. 

Os resultados apontam, ainda, para a baixa produção científica da área, se considerado 

o período pesquisado (40 anos) e a relevância teórica e prática da catalogação para a 

biblioteconomia e a ciência da informação. Este trabalho incentiva esforços direcionados à 

produção científica brasileira sobre catalogação e descrição bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 
 

Referências 

 

ALBUQUERQUE, A. C.; MURGUIA, E. I. A descrição de documentos fotográficos através 

da ISAD (G) e AACR2: aproximações e diferenças. BIBLOS - Revista do Instituto de 

Ciências Humanas e da Informação, v. 24, n. 2, p. 25-41, 2010. Disponível em: 

<http://www.brapci.ufpr.br/brapci/_repositorio/2015/12/pdf_f60d5d42ff_0000015340.pdf>. 

Acesso em: 21 mar. 2016. 

 

ALVES, M. D. R.; SOUZA, M. I. F. Estudo de correspondência de elementos metadados: 

Dublin Core e MARC 21. Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação, v. 

4, n. 2, p. 20-38, 2007. Disponível em: 

<http://www.sbu.unicamp.br/seer/ojs/index.php/rbci/article/view/358/237>. Acesso em: 21 

mar. 2016. 

 

APPOLINARIO, Fábio. Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. 226 p. 

 

BAPTISTA, D. M. O impacto dos metadados na representação descritiva. Revista ACB: 

Biblioteconomia em Santa Catarina, v. 12, n. 2, p. 177-190, 2007. Disponível em: 

<https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/529/663>. Acesso em: 21 mar. 2016. 

 

BARBALHO, Célia Regina Simonetti. Periódico científico: parâmetros para avaliação de 

qualidade. In: FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto; TARGINO, Maria das Graças. 

Preparação de revistas científicas. São Paulo: Reichmann & Autores Editores, 2005. 312 p.  

 

BARBOSA, Alice Príncipe. Novos rumos da catalogação. Org., rev. e atual. de Elza Lima e 

Silva Maia. Rio de Janeiro: BNG/Brasilart, 1978.  

 

BARBOSA, et. al. Evolução das funções do periódico científico. Múltiplos Olhares em 

Ciência da Informação, v. 3, n. 1, mar. 2013. Disponível em: 

<http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/moci/article/download/1970/1238>. Acesso 

em: 21 de mar. 2016. 

 

BARRADAS, Maria Mércia. Prefácio. In: FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto; TARGINO, 

Maria das Graças. Preparação de revistas científicas. São Paulo: Reichmann & Autores 

Editores, 2005. 312 p.  

BOAVENTURA, E. M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. São Paulo: 

Atlas, 2004. 160 p. 



91 
 

 
 

 

BUENO, Wilson Costa. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e 

rupturas conceituais. Inf. Inf., Londrina, v. 15, n. esp, p. 1-12, 2010. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585/6761>. Acesso em: 

22 mar. 2016. 

 

CAMPELLO, Bernadete. Introdução ao controle bibliográfico. Brasília, DF: Briquet de 

Lemos, 2006. 94 p. 

 

CATARINO, Maria Elizabete; SOUZA, Terezinha Batista de. A Representação descritiva não 

Contexto da Web Semântica. Transinformação, Campinas, v 24, n. 2, agosto de 2012. 

Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/tinf/v24n2/a01v24n2.pdf>. Acesso em: 16 mar. 

2016. 

 

CARNEIRO, R. Catalogação na fonte e catalogação na publicação. Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação, v. 9, n. 4/6, p. 148-155, 1977. Disponível em: 

<http://www.brapci.ufpr.br/brapci/_repositorio/2011/07/pdf_a2d2a6d2bd_0018139.pdf>. 

Acesso em: 21 Mar. 2016. 

 

CASTRO, F. F.; SANTOS, P. C. L. V. A. C. Uso das tecnologias na representação descritiva: 

o padrão de descrição bibliográfica semântica MarcOnt Initiative nos ambientes informacionais 

digitais. Ciência da Informação, v. 38, n. 1, p. 74-85, 2009. Disponível em: 

<http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1256/1434>. Acesso em: 21 Mar. 2016. 

 

COSTA, Michelli Pereira da. Características e contribuições da via verde para o acesso 

aberto à informação científica na América Latina. 2014. 226 f., il. Dissertação (Mestrado 

em Ciência da Informação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 

 

CUNHA, M. L. M. ISBD: origem, evolução e aceitação. Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação, v. 12, n. 1/2, p. 7-14, 1979.  

 

CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho da Oliveira. Dicionário de 

Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 2008. 

 

DENTON, William. FRBR and the history of cataloging. In: TAYLOR, Arlene (Org.). 

Understanding FRBR: what it is and how it will affect our retrieval tools. Westport, Ct: 

Greenwood Publishing Group, 2007. Cap 4, p. 35-57.   

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585/6761


92 
 

 
 

 

ESCOLANO RODRÍGUEZ, Elena; MCGARRY, Dorothy. ISBD consolidada: um passo em 

frente. 2007. Tradução: Cristina Ramos. Disponível em: 

<http://www.imeicc5.com/download/portuguese/ISBD%20Portuguese.pdf>. Acesso em: 10 

mar. 2016. 

 

FERREIRA, J. R. Redes nacionais de informação, catalogação na fonte e outras 

experiências. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, v. 12, n. 1/2, p. 67-

88, 1979.  

 

FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto; TARGINO, Maria das Graças. Preparação de revistas 

científicas. São Paulo: Reichmann & Autores Editores, 2005. 312 p.  

 

FIUZA, M. M. A catalogação bibliográfica até o advento das novas tecnologias. Revista da 

Escola de Biblioteconomia da UFMG, v. 16, n. 1, p. 43-53, 1987. Disponível em: 

<http://www.brapci.ufpr.br/brapci/_repositorio/2010/11/pdf_d59186aa1e_0013735.pdf>. 

Acesso em: 21 Mar. 2016. 

 

FROTA, L. M. A. Catalogação da fonte: resultado da colaboração entre editores e 

bibliotecários. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, v. 2, n. 4/6, p. 126-

136, 1973. 

 

GONÇALVES, N. A. A. L. R. A ISBD e sua utilização nas bibliotecas. Revista de 

Biblioteconomia de Brasília, v. 1, n. 2, p. 159-168, 1973.  

 

GRANT, M.; BOOTH, A. A typology of reviews: a analysis of 14 review types and associated 

methodologies. Health Information and Libraries Journal, v. 26, n. 2, p. 91-108, 2009. 

Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x/pdf>. 

Acesso em: 30 out. 2015. 

 

GUERRINI, Mauro. Los nuevos principios internacionales de catalogación (ICP): una ocasión 

perdida o um camino apenas iniciado? In: VII Encuentro Internacional y III Nacional de 

Catalogadores, 7., 2011, Buenos Aires. Estándares e procedimientos para la organización 

de la información. Disponível em: <http://www.bn.gov.ar/descargas/ 

catalogadores/encuentro201/ponencia-23-C-Guerrini.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2016. 

IFLA. About IFLA. Disponível em: <www.ifla.org/about>. Acesso em: 02 abr. 2016. 

 



93 
 

 
 

______. Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação. 2009. Disponível em: 

<http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-pt.pdf>. Acesso em: 02 set. 2015. 

 

______. ISBD: Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada: Edición Consolidada 

2011. Disponível em: <http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/44-es.pdf>. 

Acesso em: 21 jan. 2016. 

 

______. Statement of International Cataloguing Principles (ICP). 2015. Disponível em: 

<http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2015_worldwide_review.pdf>. Acesso 

em: 21 jan. 2016 

 

MIRANDA, Dely Bezerra de; PEREIRA, Maria de Nazaré Freitas. O periódico científico como 

veículo de comunicação: uma revisão de literatura. Ciência da Informação, Brasília, v. 25, n. 

3, p. 375-382, set./dez. 1996. Disponível em: 

<http://revista.ibict.br/ciinf/article/download/636/640>. Acesso em: 21 mar. 2016 

 

MEY, Eliane Serrão Alves. Algumas considerações sobre a organização de diapositivos de 

artes. Revista de Biblioteconomia de Brasília, v. 6, n. 1, p. 53-67, 1978.  

 

______. Catalogação e descrição bibliográfica: contribuições a uma teoria. Brasília, DF: 

Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, 1987. 

 

______. Considerações (preguiçosas) sobre a prática da catalogação. Revista de 

Biblioteconomia de Brasília, v. 19, n. 2, p. 127-136, 1995.  

 

______. Da espiral do conhecimento à catalogação. Revista de Biblioteconomia de Brasília, 

v. 15, n. 2, p. 137-148, 1987. 

 

______. Introdução a catalogação. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 1995. 

 

MEY, Eliane Serrão Alves; SILVEIRA, Naira Christofoletti. Catalogação no plural. Brasília, 

DF: Briquet de Lemos, 2009. 

 

______. Considerações teóricas aligeiradas sobre a catalogação e sua aplicação. InCID: 

Revista de Ciência da Informação e Documentação, v. 1, n. 1, p. 125-137, 2010. Disponível 



94 
 

 
 

em: <http://www.revistas.usp.br/incid/article/viewFile/42309/45980>. Acesso em: 21 Mar. 

2016. 

 

MORENO, Fernanda Passini. Requisitos funcionais para registro bibliográficos - FRBR: 

um estudo no catálogo da Rede Bibliodata. 2006. 202 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Informação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 

 

MORENO, F. P.; ARELLANO, M. N. M. R. Requisitos funcionais para registros bibliográficos 

- FRBR: uma apresentação. Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação, 

v. 3, n. 1, p. 20-38, 2005. Disponível em: 

<http://www.sbu.unicamp.br/seer/ojs/index.php/rbci/article/view/317/196>. Acesso em: 21 

Mar. 2016. 

 

MORENO, F. P.; BRASCHER, M. MARC, MARCXML e FRBR: relações encontradas na 

literatura. Informação & Sociedade: Estudos, v. 17, n. 3, p. 13-25, 2007. Disponível em: 

<http://www.pergamum.pucpr.br/redepergamum/trabs/2008.pdf>. Acesso em: 21 Mar. 2016. 

 

______. Requisitos funcionais para registros bibliográficos – FRBR: um estudo no catálogo da 

Rede Bibliodata. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, v. 1, n. 1, p. 137-158, 

jan./ jun., 2008. Disponível em: 

<http://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/1539/2320>. Acesso em: 22 mar. 2016. 

 

MULLER, S. P. M. A ciência, o sistema de comunicação científica e a literatura cinzenta. 

In: CAMPELLO, B. S.; CÉNDON, B. V.; KREMER, J. M. (Org.). Fontes de informação para 

pesquisadores. Belo Horizote: UFMG, 2003. 319p.  

 

MUGNAINI, Rogério; DIGIAMPIETRI, Luciano Antonio; MENA-CHALCO, Jesús Pascual. 

Comunicação científica no Brasil (1998-2012): indexação, crescimento, fluxo e dispersão. 

TransInformação, Campinas, v. 26, n. 3, p. 239-252, set./dez., 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/tinf/v26n3/0103-3786-tinf-26-03-00239.pdf>. Acesso em: 22 mar. 

2016. 

 

RAPOSO, M. F. T. P.; SHINOTSUKA, F. H.; OLIVEIRA, V. L. C. S. Mudança para o formato 

calco: uma experiência. Revista de Biblioteconomia de Brasília, v. 13, n. 1, p. 21-26, 1985.  

 

RODRIGUES, M. R. C.; TEIXEIRA, M. V. Aplicabilidade dos campos 490 e 800-830 do 

formato MARC 21 para dados bibliográficos. Ciência da Informação, v. 39, n. 3, p. 47-60, 

http://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/1539/2320
http://www.scielo.br/pdf/tinf/v26n3/0103-3786-tinf-26-03-00239.pdf


95 
 

 
 

2010. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/download/1265/1443>. Acesso em: 

21 Mar. 2016. 

 

TARGINO, Maria das Graças. Comunicação científica: revisão de seus elementos básicos. 

Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 17, n. 3, p. 13-25, 2007. Disponível em: 

<http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/download/326/248>. Acesso em: 15 fev. 

2016. 

 

SANTOS, M. N.; ORTEGA, C. D. Catalogação à Lubetzky: para além dos fatores econômicos 

e tecnológicos. Ponto de Acesso, v. 7, n. 3, P. 93-113, 2013. Disponível em: 

<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/8464/6938>. Acesso em: 21 

mar. 2016. 

 

SILVA, M. L. E. R. S. Catalogação de obras raras e valiosas. Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação, v. 14, n. 1/2, p. 61-63, 1981. 

 

SILVEIRA, N. C.; TÁLAMO, M. F. T. G. A. M. Os FRBR e a escolha do ponto de acesso 

pessoal. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 14, n. 2, p. 108-120, 2009. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/pci/v14n2/v14n2a08.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2016. 

 

 

Souza, Francisco das Chagas de. Comunicação científica no Brasil: criação e evolução da 

revista Encontros Bibli. Inf. Inf. Londrina, v. 13, n. 1, p. 140-158, jan. / jul. 2008. Disponível 

em: <www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/download/1804/1538>. Acesso 

em: 19 fev. 2016. 

 

 

SOUZA, T. B.; CATARINO, M. E.; SANTOS, P. C. S. Metadados: catalogando dados na 

internet. Transinformação, v. 9, n. 2, p. 93-105, 1997. Disponível em: <http://periodicos.puc-

campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo/article/download/.../1558>. Acesso em: 21 Mar. 

2016. 

 

 

STUMPF, Ida Regina Chitto. Avaliação de originais nas revistas científicas: uma trajetória 

em busca do acerto. In: FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto; TARGINO, Maria das Graças. 

Preparação de revistas científicas. São Paulo: Reichmann & Autores Editores, 2005. 312 p.  

 

TABOSA, H. R.; D. M. B. PAES. Ferramentas tecnológicas na representação descritiva de 

documentos: abordagem como conteúdo e como instrumentos. Biblionline, João Pessoa, v. 8, 

n. 1, p. 78-85, 2012. Disponível em: 



96 
 

 
 

<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/biblio/article/view/9925/7511>. Acesso em: 29 mar. 

2016. 

 

TAYLOR, A. G. The organization of information. 2. ed. Westport: Libraries Unlimited, 

2004. 

 

VILAN FILHO, Jayme Leiro. Autoria múltipla em artigos de periódicos científicos das 

áreas de informação no Brasil. 2010. 215p. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) -

Universidade de Brasília, Brasília, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

Apêndice A – Artigos excluídos na etapa de seleção 

 

Número de 

Identificação 

Título Motivo de exclusão 

0012 Sobre algumas regras do documento n 13° apresentado à Conferência 

Internacional sobre princípios de catalogação, Paris 1961 

Revista não brasileira 

0066 Problemas de nomenclatura na catalogação Revista não brasileira 

0068 Catalogação centralizada a nível internacional Revista não brasileira 

0070 Proémio à catalogação Revista não brasileira 

0086 O novo código de catalogação Revista não brasileira 

0091 Tentativa de elaboração de um thesaurus de catalogação bibliográfica Revista não brasileira 

0100 O problema da autoria nas regras anglo-americanas: preparando a 

crítica ao anteprojecto das regras portuguesas de catalogação 

Revista não brasileira 

0317 Notícia breve sobre as regras portuguesas de catalogação Assunto não pertinente 

0388 Um sistema de duplicação de ficha de serviço de catalogação da 

Biblioteca Pública Municipal de Santo André 

Assunto não pertinente 

0473 Controle bibliográfico universal, novo desafio às bibliotecas 

universitárias 

Assunto não pertinente 

0959 Regras portuguesas de catalogação Revista não brasileira 

0960 O sistema de Catalogação automatizada das bibliotecas do British 

Council 

Revista não brasileira 

0965 Normas de catalogação: brevíssima história e comparação Revista não brasileira 

1031 Catalogação e colonialismo Revista não brasileira 

1074 O ensino da "catalogação de assunto" Revista não brasileira 

1098 Sistemas biblos: controle de palavras-chave Assunto não pertinente 

1105 Integração de um acervo de ciências sociais numa base de dados 

catalográficos 

Assunto não pertinente 

1106 As bases de dados da biblioteca do senado federal e sua operação por 

uma rede de bibliotecas 

Assunto não pertinente 
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1370 Acesso ao documento primário Assunto não pertinente 

1377 Sistema "Z" de classificação/catalogação para o gerenciamento de 

bibliotecas automatizadas 

Assunto não pertinente 

1454 A Unirio e o BIBLIODATA-CALCO: uma experiência Assunto não pertinente 

1756 Uso do catálogo de biblioteca: uma abordagem histórica Assunto não pertinente 

1874 Catalogação de manuscritos: a experiência da Biblioteca Nacional, 

Lisboa 

Revista não brasileira 

1896 Fazemos, fazemos, fazemos e não sabemos porque: as práticas de 

catalogação clamam por uma reavaliação 

Autoria não brasileira 

2099 Sistemas especialistas em bibliotecas: desenvolvimento de um 

protótipo para catalogação 

Assunto não pertinente 

2262 Bibliodata/CALCO: informação bibliográfica para o desenvolvimento Assunto não pertinente 

2389 Biblioteca digital: bibliografia internacional anotada Assunto não pertinente 

2689 Desafios na construção de uma biblioteca digital Assunto não pertinente 

2722 A dinâmica de funcionamento da Rede BIBLIODATA e os 

profissionais da informação atuantes 

Assunto não pertinente 

2723 Catalogação Cooperativa na Rede BIBLIODATA/CALCO: a questão 

repetitividade dos títulos no catálogo coletivo 

Assunto não pertinente 

2832 Construindo o futuro: a biblioteca universitária brasileira em 2010 Assunto não pertinente 

3139 Contexto digital e tratamento da informação Assunto não pertinente 

3301 A educação continuada do catalogador: o caso da Universidade do 

Estado de Santa Catarina 

Assunto não pertinente 

3627 Educação continuada do catalogador na modalidade a distância: uma 

proposta alternativa 

Assunto não pertinente 

3726 Fragmentos metodológicos para projetos e execução de gestão 

informatizada de coleções de documentos e serviços em bibliotecas 

Assunto não pertinente 

4037 A catalogação como atividade profissional especializada e objeto de 

ensino universitário 

Assunto não pertinente 

5123 Bibliografia sobre o fluxo do documento na biblioteca digital Assunto não pertinente 
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5336 Introdução ao uso dos protocolos SRU/SRW: ferramentas para a 

catalogação cooperativa 

Assunto não pertinente 

5421 Do principio monográfico a unidade documentária: exploração dos 

fundamentos da catalogação 

ENANCIB 

5511 Arquivo musical: a pesquisa no acervo Vera Janacópulos ENANCIB 

5679 Requisitos funcionais para registros bibliográficos - FRBR: um estudo 

no catálogo da Rede Bibliodata 

ENANCIB 

5823 Requisitos funcionais para registros bibliográficos - FRBR: um estudo 

no catálogo da Rede Bibliodata 

ENANCIB 

6063 Representação descritiva e temática no Sistema Agência de Informação 

Embrapa: controle de vocabulário 

Assunto não pertinente 

6096 Catalogação: uma revolução em curso ENANCIB 

6214 MarcOnt initiative: representação e descrição de recursos 

informacionais na web 

ENANCIB 

6228 Análise documental: concepções do universo acadêmico brasileiro em 

Ciência da Informação 

Assunto não pertinente 

6899 A dimensão teórica do tratamento temático da informação e suas 

interlocuções com o universo científico da International Society for 

Knowledge Organization (ISKO) 

Assunto não pertinente 

7598 Modelos conceituais de dados como parte do processo da catalogação: 

perspectiva de uso dos FRBR no desenvolvimento de catálogos 

bibliográficos digitais 

ENANCIB 

7616 Metadados para a representação das imagens digitais ENANCIB 

7618 Web semântica e suas contribuições para a catalogação: um estudo 

sobre arquiteturas de metadados e FRBR 

ENANCIB 

8165 Algumas contribuições da perspectiva filosófico-semiótica de Peirce 

para a análise de assunto 

Assunto não pertinente 

8274 Análise dos títulos de periódicos recebidos pela biblioteca do Instituto 

de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo em 

comparação com os registros cadastrados no catálogo bibliográfico 

Dedalus da universidade de São Paulo 

Assunto não pertinente 

8362 A situação atual da indexação nas tarefas bibliotecárias Assunto não pertinente 
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8398 Teoria e prática em catalogação de assunto: a sistematicidade do 

processo em contexto de bibliotecas universitárias pela perspectiva 

profissional 

Assunto não pertinente 

8453 Manifestações de obras musicais: o uso do título uniforme ENANCIB 

8464 Os desafios da catalogação compartilhada: um estudo do OPAC 

Argonauta-UFF 

ENANCIB 

8706 As contribuições da web semântica para a catalogação: arquiteturas de 

metadados e FRBR em foco 

ENANCIB 

8733 Ambientes informacionais digitais à luz da catalogação descritiva: a 

interoperabilidade em foco 

ENANCIB 

9044 Teoria e prática em catalogação de assunto: a sistematicidade do 

processo em contexto de bibliotecas universitárias pela perspectiva 

profissional 

Assunto não pertinente 

9425 Metadata authority description schema (MADS): uma alternativa à 

utilização do formato MARC 21 para dados de autoridade 

Assunto não pertinente 

9677 O Modelo FRBR e a busca de semântica na catalogação e recuperação 

de informações em ambientes digitais 

ENANCIB 

9889 Simbiose entre catalogação e recursos tecnológicos: associações entre 

ciência da informação e linguística pelo viés dos registros 

bibliográficos automatizados 

ENANCIB 

9893 Modelo para a descrição bibliográfica e interoperabilidade semântica ENANCIB 

 


