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RESUMO 

 

A Organização da Informação engloba os processos necessários – sob o ponto de vista 

informacional – à construção e gestão de sistemas documentários. Nela localizamos a 

Representação Descritiva que se ocupa dos registros de informação destes sistemas e de 

seus pontos de acesso, no que tange aos aspectos da descrição formal. Para sua 

funcionalidade, é esperado que os registros dos sistemas documentários apresentem 

características que garantam aderência entre as entidades e as necessidades de 

informação que buscam representar. A hipótese principal de trabalho é a de que é 

preciso resgatar e reforçar o aspecto intelectual do processo de elaboração de registros 

de informação de sistemas documentários. Deste modo, o trabalho objetiva contribuir 

para a ressignificação da Representação Descritiva no que se refere à elaboração de 

modelos de registros de informação dos sistemas documentários, no contexto da 

Organização da Informação enquanto conjunto de fundamentos, métodos e instrumentos 

voltados à construção e gestão de sistemas documentários. Para tanto, realiza pesquisa 

exploratória sobre conceitos e processos documentários que cobrem o conhecimento 

sobre Representação Descritiva, visando identificar, caracterizar e discutir seus aspectos 

nucleares e definitórios. Considerando que os registros de informação se configuram 

como estruturas coerentes entre si, baseadas em tipologias documentais e previsão de 

necessidades de informação, conclui que a Representação Descritiva, conjuntamente 

com a Representação Temática, se ocupa da forma e do conteúdo que constituem estas 

estruturas. As mesmas são responsáveis, portanto, pela elaboração de modelos de 

registros de informação, no contexto da Organização da Informação, cujas atividades 

relacionam-se à construção e gestão de sistemas documentários. 

 

Palavras-chave: registros de informação; sistemas documentários; catalogação; 

produção de documentos; Representação Descritiva; Organização da Informação 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Information Organization involves the processes necessary to the construction and 

management of documentary systems – from an informational point of view. Inside 

Information Organization, we find Descriptive Representation, which is focused on 

documentary systems‟ information registers and their access points, in their relation to 

aspects of formal description. In order to achieve functionality, documentary systems‟ 

registers are expected to possess features that guarantee the adherence between the 

entities and the information needs they seek to represent. The main hypothesis of this 

study is that it is necessary for us to reclaim and reinforce the intellectual aspect of the 

process of generation of documentary systems‟ information registers. This way, the 

present study aims to contribute to the re-signification of Descriptive Representation as 

far as the development of models of documentary systems‟ information registers is 

concerned, in the context of Information Organization as a set of fundaments, methods 

and instruments for the construction and management of documentary systems. Keeping 

that in mind, an exploratory research was done about the concepts and documentary 

processes that cover the knowledge about Descriptive Representation, with the objective 

to identify, characterize and discuss their nuclear, defining aspects. Considering that 

information registers exist as coherent structures among themselves, based on document 

typologies and on the prediction of information needs, we can conclude that Descriptive 

Representation, together with Thematic Representation, is concerned with the form and 

the content that constitute the registers‟ structure. These representations are therefore 

responsible for the development of models of information registers, in the context of 

Information Organization, the activities of which are related to the construction and 

development management of documentary systems. 

 

Keywords: information registers; documentary systems; cataloguing; document 

production; Descriptive Representation; Information Organization 
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The forms that documentary work assumes are 

 as numerous as the needs from which they are born. 

(BRIET, 2006, prefácio, p. v) 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução ao tema 

As necessidades de informação são alvo da Ciência da Informação, cujo objetivo 

seria o de aprimorar e qualificar o acesso às informações requeridas nas mais diversas 

esferas da sociedade e seu uso efetivo. Para tanto, explora os modos de satisfazer estas 

necessidades, propondo a construção e gestão de serviços de informação, os quais 

incluem estratégias de promoção do acesso e uso à informação por usuários. É enquanto 

mecanismo para operacionalizar estas ações que os sistemas documentários são 

produzidos.  

A Organização da Informação engloba os processos necessários – sob o ponto de 

vista informacional – à construção e gestão de sistemas documentários. Nela 

localizamos a Representação Descritiva
1
 que se ocupa dos registros de informação

2
 

destes sistemas e de seus pontos de acesso, no que tange aos aspectos da descrição 

formal. 

A compreensão dos conteúdos
3
 de um sistema se dá via forma. A forma é meio 

de acesso aos conteúdos, sendo por isso, elemento essencial a Ciência da Informação. A 

estrutura (enquanto forma e conteúdo) do registro é baseada na formatação do conteúdo 

levando em conta sua função de representação documentária para fins de acesso 

cognitivo. O acesso cognitivo ocorre quando os conteúdos são significativos a um 

                                                 
1
 Adotamos o termo „representação descritiva‟ para indicar os processos de produção de registros de 

informação e seus pontos de acesso relativos à descrição formal, e „Representação Descritiva‟ para falar 

dos fundamentos teórico-metodológicos que sustentam esses procedimentos. Quanto à forma adotada, 

vale o mesmo para os demais processos documentários tratados na pesquisa. 

2
 O termo „ficha catalográfica‟ indica as fichas em papel usadas para a representação dos documentos em 

catálogos de biblioteca, enquanto „registro bibliográfico‟ remete à representação realizada em bases de 

dados bibliográficas, incluindo catálogos de bibliotecas. Fazemos uso do termo „registro de informação‟ 

como modo de abarcar os registros com fins bibliográficos, arquivísticos e museológicos, tema 

desenvolvido no subcapítulo 2.1 – Subsídios da Documentação para a Ciência da Informação. 

3
 O termo „conteúdo‟ nesta pesquisa refere-se a todas as informações que compõem um registro de 

informação em um sistema documentário. O termo „conteúdo temático‟, por sua vez, é adotado apenas 

para as informações relativas a temas ou assuntos. 
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usuário, segundo suas necessidades de informação. A qualidade da estrutura do registro 

conduz a maior qualidade da recuperação da informação frente às questões do usuário. 

As bases de dados documentárias
4
 são compostas por registros e cada registro é 

composto por campos. O registro é a unidade principal de trabalho de uma base de 

dados, do que decorre que seja a unidade de interpretação do sistema documentário
5
. Os 

registros não se configuram pela ideia de justaposição, mas de estrutura, pois somente 

nesta ocorre a identificação de características comuns que permitem que eles se 

relacionem entre si. A noção de estrutura implica que o registro seja algo 

necessariamente articulado, internamente e no âmbito do sistema constituindo-se, deste 

modo, em ferramenta básica para compreensão do registro de informação e do sistema 

documentário. 

Para sua funcionalidade, é esperado que os registros dos sistemas documentários 

apresentem características que garantam aderência entre as entidades e as necessidades 

de informação que buscam representar. A entidade refere-se a algo do mundo a que se 

faz referência e o registro é o signo que referencia a entidade e as necessidades de 

informação previstas. Os princípios que fundamentam esta aderência ou vínculo na 

forma física de um registro de informação de um sistema documentário são a essência 

da questão colocada nesta pesquisa. 

1.2 Justificativa 

Embora a questão do ensino da Representação Descritiva não seja objeto desta 

pesquisa, ela nos ajuda a justificar a necessidade atual de se debruçar sobre o tema. 

Observamos que muitos cursos de graduação de Biblioteconomia, a despeito de seu 

contínuo aperfeiçoamento, pautam-se na capacitação para o uso de certos instrumentos 

                                                 
4
 O termo „bases de dados documentárias‟ tem origem no francês „bases de données documentaires‟ que 

parece ter levado à adoção do espanhol „bases de datos documentales‟. O termo é pouco usual no Brasil 

onde, muitas vezes, encontramos o termo „bases de dados bibliográficas‟ como pretensamente similar, 

mas cuja significação é mais restrita que a original francesa. Como tratamos à frente, a Documentação 

desenvolveu-se especialmente quanto às necessidades de uso de informação bibliográfica técnico-

científica, mas sua concepção original, que vem sendo retomada, comporta também necessidades de uso 

de informação arquivística e museológica.  

5
 As bases de dados são sistemas documentários. Desenvolvemos a relação entre estes dois termos no 

subcapítulo 2.3 – Os sistemas documentários.  
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documentários extensamente adotados em bibliotecas, por meio da realização de 

exercícios visando o aprendizado de regras. A repetição destes exercícios realizada 

como atividade de treinamento permite que alguns conceitos sejam introjetados, mas a 

ideia que permanece é a do profissional que alimenta e acessa a base de dados, antes 

como usuário que como seu produtor e gestor. O ensino da disciplina Representação 

Descritiva (ou Catalogação
6
, dependendo da escola) é, em grande medida, baseado na 

aprendizagem mecânica do uso de instrumentos, secundarizando o papel da 

compreensão de seus fundamentos. Ao se depararem com o mundo do trabalho, os 

alunos realizam grande esforço no sentido de construir abstrações a partir do 

treinamento recebido que atendam às mais distintas demandas de informação. Por outro 

lado, alguns cursos do país que buscaram distanciar-se do modelo citado evidenciaram 

propostas de frágil sustentação epistemológica e práticas profissionais 

despersonalizadas, em decorrência da ausência de foco e da adoção de abordagens 

distintas que não se articulam entre si. Ambas as situações – modelo tecnicista e 

proposta pretensamente inovadora – reforçam a necessidade da exploração dos 

fundamentos subjacentes às operações documentárias de que tratamos, de modo que as 

estratégias de ensino incorporem uma hipótese de leitura que forneça articulação ao 

conjunto, antecipando uma compreensão intelectual àquela possibilitada pelas práticas. 

Esta exploração é necessária para a organização conceitual da área, já que são os 

conceitos que permitem operar com a realidade. Quadros conceituais discriminatórios 

consolidados na literatura possibilitam que a pesquisa, o ensino e a prática profissional 

sejam crescentemente ressignificados, revertendo o foco em processos e instrumentos 

documentários abordados por si mesmos para a compreensão sobre os princípios que os 

regem. Na ausência de produção científica nuclear sólida, abrangente, sistematizada e 

amplamente disseminada, as tentativas de reformulação de projetos pedagógicos 

representam uma árdua e difícil tarefa. Esta dificuldade é também verificada na atuação 

profissional frente às demandas diversificadas da sociedade por serviços de informação.  

                                                 
6
 O termo „catalogação‟ tem sua origem na elaboração de catálogos de bibliotecas, sendo ainda hoje 

bastante utilizado deste modo. Por isso, não adotamos os termos „catalogação descritiva‟ e „catalogação 

de assunto‟, relativos à corrente norte-americana. Optamos pela corrente que entende a Organização da 

Informação como composta pela Representação Descritiva e pela Representação Temática, na qual, sob o 

ponto de vista específico da informação para fins bibliográficos, a primeira corresponde à catalogação 

(descrição formal), e a segunda inclui a classificação bibliográfica, a indexação e a elaboração de resumos 

(descrição de conteúdo).  
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A Organização da Informação, em termos de seus fundamentos, métodos e 

instrumentos, foi amplamente explorada e desenvolvida, em especial no que se refere às 

linguagens documentárias. A noção de sistema e de estrutura desenvolvida como aporte 

para fundamentação das linguagens documentárias não ocorreu para todo o sistema 

documentário e seus registros, o que pode levar ao comprometimento do uso destas 

linguagens. A determinação dos campos e de suas características, ou seja, a elaboração 

da estrutura do registro é realizada no âmbito da Representação Descritiva, porém de 

modo secundário e assistemático. Assim, embora haja avanços pontuais, ainda há 

carência de reflexões que efetivamente mobilizem que o trabalho não é unicamente 

resultado da adoção do bom senso. 

A Representação Descritiva é em geral entendida como processo específico da 

Biblioteconomia (em seu sentido restrito de gestão de bibliotecas), sendo vista ora como 

superada, ora como resolvida, mas menos frequentemente como campo efetivo para 

pesquisa de cunho teórico. Ela é, em especial sob a denominação de Catalogação, 

alocada no que denominamos „buraco negro‟ da Ciência da Informação, junto a outros 

campos igualmente considerados „patinhos feios‟ da Biblioteconomia, como o da 

Classificação Bibliográfica (a despeito dos densos e antigos enfrentamentos sobre este 

tema). Esta abordagem estereotipada sobre Biblioteconomia deflagra viés pouco 

elaborado sobre Ciência da Informação, explicando em parte sua configuração 

fragmentária. De fato, instrumentos de classificação bibliográfica, como a CDD
7
, e 

códigos de catalogação, como o AACR2
8
, foram concebidos a partir de princípios, mas 

estes foram descartados ou não são abordados objetivamente.  

Alguns movimentos da prática profissional e da pesquisa podem contribuir para 

a compreensão deste quadro.  

A criação dos catálogos eletrônicos e, mais tarde, dos catálogos on-line, mereceu 

enfoque especialmente tecnológico em detrimento da continuidade do enfrentamento 

das questões conceituais relacionadas. O debate internacional sobre princípios de 

catalogação que levou à criação do modelo conceitual FRBR
9
 está ainda em processo de 

sistematização terminológica e refinamento de conceitos e relações. Por outro lado, o 

                                                 
7
 CDD: Classificação Decimal de Dewey, ou DDC: Dewey Decimal Classification. 

8
 AACR2: Anglo-American Cataloguing Rules, segunda edição. 

9
 FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records. 
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configurou-se como metodologia relevante para construção de bases de dados para fins 

bibliográficos, em especial para a informação técnica e científica, que tem servido de 

modelo para práticas que se distanciam do uso de formatos de registros bibliográficos e 

códigos de catalogação usuais na comunidade de bibliotecas. Essa vertente da 

Organização da Informação é, no entanto, menos conhecida. 

Demandas para a Representação Descritiva têm sido fracamente apropriadas e 

exploradas no escopo da Ciência da Informação, uma vez que subsídios de áreas 

tecnológicas são muitas vezes adotados por justaposição ou por sobreposição a esta. As 

questões que envolvem o uso dos recursos da tecnologia eletrônica têm sido em grande 

parte delegadas à Ciência da Computação, ao mesmo tempo em que alguns 

instrumentos documentários são adotados por razões econômicas e/ou por sua 

legitimidade institucional e uso grandemente disseminado.  

A assimilação das „novas tecnologias‟ nas atividades documentárias nem sempre 

tem sido acompanhada do necessário entendimento do significado de que se reveste o 

procedimento, muitas vezes resumindo-se a práticas de adaptação ou ao que 

denominamos de „tecnicismo tecnológico‟, como uma espécie de continuidade do 

tecnicismo convencional. Isto porque, tecnologias mais refinadas têm o potencial de 

fornecer maior transparência às atividades documentárias, mas não possuem 

competência para concebê-las conceitualmente.  

Como decorrência, observamos uma lacuna na relação entre Ciência da 

Informação e Ciência da Computação – sob o ponto de vista da primeira – baseada em 

dois fenômenos que se alimentam um ao outro, quais sejam: a Representação Descritiva 

não é frequentemente vista como agenda relevante e atual para a pesquisa por ser 

conhecida como abordagem restrita e superada da Biblioteconomia; e, os aportes da 

Ciência da Computação e áreas correlatas não são ainda significativamente analisados 

sob o ponto de vista dos objetivos e processos que caracterizam e identificam a Ciência 

da Informação. Reforça este quadro, no Brasil, as pesquisas que enfatizam os aspectos 

humanistas, sociais e cognitivos, prescindindo do foco nas questões de promoção do uso 

da informação no contexto dos sistemas documentários, que distinguem a área de outras 

com preocupações similares.  
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 UNISIST: United Nations Information System in Science and Technology. 
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Deste modo, é de se levar em conta a relevância da pesquisa atual sobre 

Representação Descritiva e a contribuição da Ciência da Computação, mas não sem a 

consideração sobre o caminho a realizar, pois este é dependente do enfrentamento de 

aspectos nucleares da área, hoje difusos em segmentos, como os anteriormente tratados, 

que geram lacunas desfavoráveis ao seu desenvolvimento. 

A evidente necessidade de processos documentários refinados para dar conta das 

novas e velhas demandas informacionais impulsionadas pelo desenvolvimento social, 

científico e tecnológico, a baixa adoção de metodologias documentárias já 

desenvolvidas e a lacuna conceitual identificada na Ciência da Informação em sua 

relação com a Ciência da Computação, assim como com outras áreas com as quais se 

relaciona, deflagram frágeis espaços cognitivos de construção do conhecimento, os 

quais justificam seu enfrentamento. 

1.3 Problemas da pesquisa 

A noção de registro de informação está fragmentada na área como decorrência 

de os processos de organização da informação não serem suficientemente considerados 

no âmbito da gestão do sistema de informação, mas como atividades isoladas. Também 

é problema a justaposição de diversas abordagens de informação, pulverizando 

possibilidades de adensamento sob o ponto de vista da Ciência da Informação. O 

problema acentuou-se com a disseminação das bases de dados e, posteriormente, com a 

diversidade e quantidade de sistemas de informação disponibilizados na Internet pois, 

além dos catálogos de bibliotecas, bases de dados bibliográficas e bases de dados de 

documentos de arquivos e museus, observamos de modo crescente portais corporativos, 

sites de informação pública ao cidadão, repositórios digitais gerados por 

autoarquivamento, sistemas baseados na produção de documentos eletrônicos, e 

sistemas administrativos e de tomada de decisão, como parte dos problemas a serem 

enfrentados pela área.  

Um dos desafios fundamentais na pesquisa em Ciência da Informação é 

justamente a busca por concepções generalizantes a partir das diversas práticas 

profissionais institucionalmente constituídas. É preciso explorar teórica e 

metodologicamente o sistema como um todo, para que se possa operar as partes com 

propriedade e de forma articulada, o que, por sua vez, permitirá melhor compreensão do 

todo. 
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A concepção de registro de informação que predomina é essencialmente 

empírica pois o registro é construído de modo prescritivo, à custa da ausência de 

maiores reflexões sobre este processo. O modo prescritivo não deve excluir o modo 

descritivo pois os elementos envolvidos na organização da informação podem e devem 

ser previstos, mas apresentam um nível de variabilidade que só é contemplado de modo 

rigoroso a partir de modelos generalizáveis.  

Trata-se de determinar o que faz com que um registro seja um registro e 

diferenciar as várias espécies de registro. Os registros possuem características básicas 

comuns, mas se distinguem pelo tipo de necessidades de informação e de entidade que 

buscam representar. Desta forma, para diferenciar os „vários tipos de registros‟, é 

necessário desenvolver „aquilo que faz com que um registro seja um registro‟.  

Algumas questões que motivaram esta pesquisa, embora mais abrangentes que 

aquelas que efetivamente exploramos, são: 

1) Em que princípios baseiam-se os registros de informação dos sistemas 

documentários? Que requisitos devem ter estes registros? Como a noção de estrutura, no 

que tange à forma e conteúdo, subsidia a noção de registro de informação? Neste 

sentido, que características devem ter estruturas que representem as diversas entidades e 

necessidades de informação, ou seja, o que é comum e o que é distintivo entre estas 

estruturas? Quais seriam os métodos mais apropriados para a elaboração de registros de 

informação?  

2) Quais critérios adotar para a seleção, implantação e uso de estruturas já 

existentes? A adoção de estruturas já existentes implica sempre em contextualização ou 

em implantação literal, no caso da opção pela catalogação cooperativa e/ou pela 

interoperabilidade entre sistemas? O formato MARC
11

, adotado para o tratamento de 

documentos em bibliotecas, é satisfatório ou é, antes, econômico? Como as demandas 

de uso de informação bibliográfica são contempladas em serviços que não os das 

bibliotecas? E quanto aos formatos e normas para outros tipos de demandas 

informacionais, como as museológicas e arquivísticas (administrativas e históricas)? 

Quais características comuns podemos traçar entre os registros decorrentes destes três 

tipos de uso de informação bibliográfica, museológica e arquivístiva? 
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3) Considerando que o registro de informação prevê a estrutura (no sentido de 

forma e conteúdo) de todos os campos, como pode propiciar os quesitos desejados ao 

preenchimento dos campos de conteúdo temático, já que estes quesitos têm sido 

estudados de forma isolada? Como decorrência, quais seriam as implicações da 

representação do conteúdo temático a partir de uma estrutura geral inconsistente, 

eventualmente porque construída sob princípios unicamente empíricos? Como fornecer 

alguma garantia para a funcionalidade do registro de informação no seu todo? 

4) Com base nas perguntas apresentadas, qual seria a abrangência da 

Representação Descritiva já que a mesma tem sido abordada como responsável pela 

parte da descrição formal do registro, incluindo de modo pouco objetivado as questões 

da estrutura do registro? Dito de outro modo, onde podemos localizar o conjunto de 

teorias e metodologias voltados à questões de elaboração do registro de informação 

como um todo, no que se refere à concepção da estrutura que é prévia ao preenchimento 

dos campos? 

Desta forma, sintetizamos os seguintes problemas de pesquisa: 

 A identificação de categorias de registros de informação de que trata a Ciência 

da Informação apresenta baixa sistematização;  

 O registro não é pensado no seu todo e como parte de um sistema que deve ser 

construído e gerido; e 

 A elaboração do registro se dá antes de modo dogmático que por sustentação 

teórica, pois o uso de instrumentos documentários e tecnológicos prescinde em 

grande medida da compreensão de seus fundamentos originais. 

1.4 Hipótese 

Nossa hipótese principal de pesquisa é a de que é preciso resgatar e reforçar o 

aspecto intelectual do processo de elaboração de registros de informação de sistemas 

documentários.  

A noção de registro de informação enquanto resultado não é evidente, pois tem 

sido abordada como um fenômeno essencialmente empírico. Portanto, faltaria 

cientifizar a noção de registro, de modo a objetivá-la, sustentando-a por aportes teóricos 

apropriados. É necessário maior reflexão sobre os princípios a serem adotados na 
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elaboração do registro de informação sob o ponto de vista de sua função de qualificador 

da recuperação da informação.  

Se esta hipótese for válida, seu enfrentamento permitirá contribuir para a 

ressignificação da Representação Descritiva, aprofundando, ampliando e atualizando 

seus fundamentos e métodos.  

Este movimento deve conduzir à cientifização da relação com a tecnologia, de 

modo a que os processos de construção e gestão de sistemas documentários sejam 

identificados independentemente das tecnologias adotadas em cada tempo e local e, ao 

mesmo tempo, não prescindam do aspecto tecnológico como intrínseco à área por conta 

do suporte para registro de informação e de seu processamento para armazenamento e 

acesso. Esta abordagem deflagra o desenvolvimento tecnológico como elemento que 

favorece a compreensão do processo efetivamente informacional pois facilita sua 

observação com maior clareza contribuindo, por sua vez, para o aprofundamento de 

fundamentos e para o desenvolvimento de aplicações concretas. 

A validação da hipótese e o desenvolvimento futuro de pesquisas nesta linha 

deverão contribuir para subsidiar processos de ensino-aprendizagem, de modo a formar 

profissionais instrumentalizados para a construção e gestão de sistemas documentários 

que, deste modo, se distanciem do modelo de usuários finais alimentadores desses 

sistemas. 

1.5 Objeto 

Registros de informação enquanto unidades estruturais de sistemas 

documentários que buscam representar entidades e necessidades de informação. Desta 

forma, o objeto concreto ou material é o registro do sistema documentário, enquanto o 

objeto teórico é a reflexão sobre sua constituição. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo geral 

Contribuir para a ressignificação da Representação Descritiva no que se refere à 

elaboração de modelos de registros de informação dos sistemas documentários, no 

contexto da Organização da Informação enquanto conjunto de fundamentos, métodos e 

instrumentos voltados à construção e gestão de sistemas documentários. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

 Investigar os registros de informação dos sistemas documentários sob o ponto de 

vista da constituição do vínculo entre entidades e necessidades de informação 

previstas;  

 Evidenciar a necessidade de generalização e abstração de modelos que permitam 

a superação do empirismo como único método na elaboração dos registros dos 

sistemas documentários; e 

 Apresentar elementos que possibilitem maior compreensão sobre a relação entre 

Ciência da Informação e Ciência da Computação, sob o ponto de vista da 

primeira. 

1.7 Metodologia 

Como o trato com a informação com fins de acesso e uso é antes um conjunto de 

práticas profissionais distintas que foram posteriormente conformadas em correntes 

teóricas, faltam fundamentos e métodos que as sustentem suficientemente. Estas 

práticas têm respondido a demandas que se tornaram prementes, em especial com o 

surgimento e desenvolvimento da tecnologia eletrônica e de telecomunicações, as quais 

foram absorvidas sem melhor aproveitamento das reflexões já realizadas pela área. 

São dignos de nota, no entanto, os aportes teóricos e metodológicos adotados nas 

práticas profissionais e presentes na literatura técnico-científica. Dentre eles, temos as 

reflexões sobre documento dos teóricos da Documentação
12

, os princípios de 

catalogação e os debates atuais sobre requisitos dos registros bibliográficos (por meio 

do modelo FRBR), assim como as metodologias para construção de bases de dados 

documentárias, e as metodologias para elaboração de registros de informação dos 

formatos bibliográficos e das normas propostas para o ambiente da Internet.  

Deste modo, este trabalho é pesquisa exploratória sobre estes conceitos e 

processos documentários que cobrem o conhecimento sobre Representação Descritiva, 

com o objetivo de identificar, caracterizar e discutir seus aspectos nucleares e 

                                                 
12

 Adotamos a grafia „documentação‟ para indicar o conjunto de técnicas de organização da informação 

visando recuperação, acesso e uso, e „Documentação‟ para falar dos fundamentos teórico-metodológicos 

que sustentam esses procedimentos, mas  respeitamos a forma adotada pelo autor citado, mesmo que seja 

distinta dos critérios apresentados.  
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definitórios, em especial em sua relação com a elaboração dos registros de informação 

dos sistemas documentários. 

Foi realizado levantamento e análise de literatura técnica e científica visando a 

contextualização geral do tema e exploração dos seus aportes teóricos. A seleção de 

textos da literatura não foi exaustiva, mas baseada naqueles que tratam histórica, 

conceitual e processualmente as diversas abordagens sobre Representação Descritiva 

que avaliamos como pertinentes para fundamentar o objeto da pesquisa. Foram 

realizados também levantamento, comparação e discussão de normas e outros 

instrumentos documentários, buscando identificar seus princípios básicos subjacentes e 

observar os condicionantes que envolvem sua produção e uso. A proposta de 

ressignificação da Representação Descritiva deu-se por meio da sistematização dos 

principais conceitos, da terminologia e das diversas operações documentárias para 

elaboração dos registros de informação. 

Os referenciais téoricos adotados foram essencialmente aqueles produzidos pela 

Documentação, em sua linha francesa de origem e em seus desenvolvimentos em 

idioma espanhol e no Brasil.  

Os subsídios da Documentação para a Ciência da Informação e o lugar dos 

processos de informação de que se ocupam a Biblioteconomia, a Arquivística e a 

Museologia foram desenvolvidos a partir de: González de Gomez (2003), Silva (2002), 

Moreiro González (1998), López Yepes (1978 e 1995), Otlet (1937 e 1996), Briet 

(1951), Smit (1993, 2000a, 2000b e 2003), Jardim e Fonseca (1992), Cerávolo e Tálamo 

(2000 e 2008) e Hernández Hernández (2006). 

Para explorar os aspectos das necessidades de informação a partir dos quais são 

construídos os sistemas documentários, e a caracterização dos próprios e da construção 

histórica da noção de documento neste contexto, adotamos os seguintes autores e obras, 

além de Otlet, Briet e Smit, citados anteriormente: Rendón Rojas (2005a e 2005b), 

Meyriat (1981), Schellenberg (2006), Buckland (1991a), Fondin (1995), Setzer (1999), 

Codina (1994) e Abadal e Codina (2005), Wellish (1987), e também, Tálamo (2005), 

Kobashi e Tálamo (2003), Tálamo e Smit (2007), Lara (1993) e Cohen (1995). 

Os conceitos e análises críticas sobre Representação Descritiva foram tratados 

especialmente a partir das reflexões apresentadas por Garrido Arilla (1996), enquanto 

que o conceito de normalização documentária, pertinente à ampliação do tema, baseou-
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se na elaboração realizada por García Gutiérrez (1984). A concepção sobre bases de 

dados documentárias que traz o aporte da Ciência da Computação à Ciência da 

Informação foi desenvolvida a partir de Abadal e Codina (2005) e do Manual de 

Referência do UNISIST para descrições bibliográficas em meio legíveis por máquina 

(UNESCO. Programa General de Información y UNISIST, 1986). Este Manual também 

forneceu subsídios para a compreensão da noção de unidade documentária (que 

relacionamos à noção de entidade adotada pela Ciência da Computação), cujos aportes 

téoricos foram tratados a partir das obras de Santos (2006 e 2007) sobre o princípio 

monográfico proposto por Otlet (1934), de Briet (1951) que, ao que nos consta, 

introduziu o termo unidade documentária, e Fondin (1998) que o atualizou. Lafuente 

López e Garduño Vera (2001) contribuíram com a conceituação sobre tipologia 

documental, que sustenta a noção de unidade documentária e é termo mais usual, 

embora baseada na produção de documentos eletrônicos. Os princípios de catalogação, 

desde sua consolidação até seus desenvolvimentos mais recentes, foram tratados a partir 

da obra histórica e conceitual de Garrido Arilla (1996), dos aspectos históricos e 

reflexões críticas apresentados por Mey (1995b) e dos artigos de abordagem conceitual 

sobre catalogação a partir de seus principais teóricos sistematizados por Fiuza (1980 e 

1987). Referências teóricas sobre princípios de catalogação: reflexões e propostas 

iniciais de Panizzi e Cutter no século XIX; críticas aos códigos de catalogação do início 

do século XX nos Estados Unidos por Osborn e Lubetzky e; mais recentemente, análise 

sobre a influência da tecnologia para a catalogação por Malinconico. Pontos 

emblemáticos que envolvem a história dos princípios de catalogação incluem as 

questões das vantagens e desvantagens da adoção de catálogos alfabéticos e catálogos 

sistemáticos por Shera e Egan (1969), e os conceitos de unidade bibliográfica e unidade 

literária para a catalogação, debatidos por Verona e Lubeztky em torno da Conferência 

de Paris em 1961. Quanto aos debates recentes, o modelo FRBR foi problematizado por 

Le Boeuf (2004) e seus princípios foram relacionados aos propostos por Panizzi, 

segundo Denton (2003). 

A busca pela ampliação da noção de registro de informação por meio da 

exploração das tipologias de registros apresentadas na literatura contou com as obras de 

Fondin (1998), entre outros. As tipologias de sistemas documentários decorrentes foram 

baseadas em Abadal e Codina (2005) e Salvador Oliván (2008). 
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Também foram adotados os documentos de referência de modelos, normas e 

formatos, como o modelo FRBR, a norma internacional de descrição bibliográfica 

ISBD
13

, o código de catalogação AACR2 e o documento provisório do padrão RDA, os 

formatos de registro bibliográfico MARC e os advindos do Manual do UNISIST, assim 

como o próprio Manual.  

A organização dos capítulos deu-se do seguinte modo: 

O Capítulo 1 – Introdução – apresenta o tema tratando de Ciência da Informação 

como a área que se atém a necessidades de informação, para o que se ocupa de 

possibilitar, agilizar e qualificar a produção e uso de informações por meio dos sistemas 

documentários, e do estudo sobre estes fenômenos, processos e produtos. Trata dos 

princípios para elaboração dos registros de informação dos sistemas documentários, 

apontando o fato de que os registros de informação sejam produzidos sob forte base 

empírica, enquanto questão que demanda a ressignificação da Representação Descritiva. 

Apresenta objeto e objetivos geral e específicos. A hipótese refere-se a que os registros 

de informação carecem da exploração de seus fundamentos teóricos e metodológicos, de 

modo a que possam ser produzidos com maior cientificidade. 

O Capítulo 2 – Contextualização dos registros de informação dos sistemas 

documentários – trata da elaboração e uso dos registros de informação de sistemas 

documentários em Ciência da Informação, enquanto área de conhecimento ancorada nos 

estudos e ações voltados à satisfação das necessidades de informação. Trata do contexto 

epistemológico dos registros de informação. 

Traça algumas posições sobre Ciência da Informação para a pesquisa, nunca 

definitivas, porém necessárias para permitir o apoio teórico sobre o objeto. O 

esclarecimento sobre estas posições permite informar ao leitor qual abordagem está 

sendo posta à mesa, uma vez que a existência de vertentes diferentes e desconhecidas 

entre si facilmente leva a interpretações errôneas ou restritas entre pesquisadores 

detentores de históricos distintos de pesquisa.  

Ancora o olhar sobre as necessidades de informação, a partir das quais entram 

em questão os conceitos de informação, registro, documento e sistema. Os documentos 

de que trata a Ciência da Informação referem-se às informações materializadas que são 

selecionadas e organizadas, produzindo significações que objetivam orientar o processo 
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de significação pelos usuários do sistema. Os registros de informação explorados pela 

pesquisa, no entanto, são somente aqueles que representam os documentos do sistema, 

compondo bases de dados, e não os próprios documentos representados. Estes registros 

são tratados sob o ponto de vista da constituição do vínculo entre as entidades e as 

necessidades de informação que buscam representar, vínculo que depende das 

características das entidades e do quadro das necessidades de uso de informação, qual 

seja, bibliográfica, arquivística e/ou museológica. Os sistemas são abordados como 

intervenções nos processos de produção e uso de informações, criados com o objetivo 

de satisfazer necessidades de informação. 

O Capítulo 3 – Fundamentos teóricos e metodológicos dos registros de 

informação – explora fundamentos elaborados pela área, em especial os de fins 

bibliográficos. O capítulo preocupa-se com o objeto teórico da pesquisa, ou seja, a 

reflexão sobre a constituição do registro de informação. 

São apresentadas abordagens de características distintas, já que oriundas da 

Ciência da Computação, da Biblioteconomia e da Documentação (no sentido restrito em 

que mais se desenvolveu, ou seja, o da Documentação Científica), as quais são 

relacionadas no decorrer do capítulo. Apresenta e discute a Representação Descritiva; 

trata de conceitos e de metodologias de construção de bases de dados documentárias; 

explora a noção de unidade documentária como aquela que define e caracteriza o 

registro de informação dos sistemas documentários e sua relação com a noção de 

entidade adotada pela Ciência da Computação; discorre histórica e conceitualmente 

sobre os debates e aplicações em torno dos princípios de catalogação; e relaciona os 

tópicos anteriores sob o ponto de vista de movimentos em torno nas noções de assunto e 

de obra em Representação Descritiva. O foco sobre os registros de informação para fins 

bibliográficos se deve a que sejam os mais desenvolvidos e abrangentes em Ciência da 

Informação, mas apresentam certo nível de dispersão e empirismo que merece ser 

enfrentado para que seja possível partir para elaborações epistemológicas mais amplas. 

O Capítulo 4 – Tipos de registros de informação e de sistemas documentários – 

levanta e discute tipologias de registros de informação e sistemas documentários 

correspondentes, como passo necessário para a exploração dos fundamentos teóricos e 

metodológicos dos registros, buscando abarcar a amplitude da Ciência da Informação 

em termos das práticas documentárias sistematizadas na literatura. O capítulo preocupa-
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se com o objeto concreto ou material da pesquisa, ou seja, o registro de informação 

propriamente em suas diversas manifestações. 

Caracteriza os registros de informação a partir dos métodos adotados no 

processo de representação documentária no decorrer do tempo, o que se relaciona 

diretamente com as tecnologias envolvidas, embora os conceitos não sejam dependentes 

de inovações tecnológicas. Em seguida, apresenta categorização dos registros de 

informação a partir da noção de unidade documentária tratada anteriormente. Por 

último, sintetiza categorias de sistemas documentários com base nas tipificações 

realizadas e segundo necessidades de uso da informação bibliográfica, arquivística e 

museológica.  

O Capítulo 5 – Instrumentos documentários para elaboração de registros de 

informação – observa os registros de informação por meio da caracterização de 

instrumentos documentários elaborados pela área, de modo a conhecer seus princípios 

subjacentes, assim como aspectos decorrentes de condicionantes políticos, econômicos, 

culturais e tecnológicos, deflagrando questões que impactam a teoria e prática da 

Representação Descritiva. O capítulo preocupa-se com o objeto empírico da pesquisa, 

ou seja, discute como e em que condições concretas o registro de informação é 

produzido pela área. 

Pauta-se na compreensão de que a Ciência da Informação se explica em grande 

medida pelas aplicações desenvolvidas no âmbito das práticas profissionais. Embora 

processos, instrumentos e produtos documentários sejam necessariamente datados, e 

não se configurem como teoria mas como massa empírica da área, apresentam, de modo 

mais ou menos explícito, os fundamentos teóricos e metodológicos em que se baseiam e 

que foram elaborados e experimentados no decorrer do tempo e em contextos diversos. 

A observação de aspectos empíricos é necessária para contextualizar os estudos 

teóricos, assim como estes últimos fornecem subsídios que permitem orientar 

epistemologicamente as práticas documentárias, uma vez que estas são marcadas pelos 

vieses políticos, econômicos, culturais e tecnológicos em que se dão.  

São abordados mais amplamente instrumentos para elaboração de registros de 

fins bibliográficos, pelos motivos expostos na explicitação do capítulo 3. 

Secundariamente, e para propiciar a ampliação da noção de registro bibliográfico para a 

de registro de informação, são apresentadas alguns instrumentos para elaboração de 
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registros de informação de fins arquivísticos e museológicos, em especial no ambiente 

da Internet. 

O Capítulo 6 – Para uma revisão da Representação Descritiva – encerra a 

pesquisa buscando reforçar pontos gerais que sustentam o tema no contexto da Ciência 

da Informação e alinhavar pontos específicos que foram explorados nos capítulos, em 

especial no subcapítulo 3.1 – Abordagens e conceitos sobre Representação Descritiva. 

Retoma reflexões sobre o objetivo da área sob o ponto de vista do objeto da 

pesquisa. Trata dos vários segmentos pouco articulados entre si que envolvem a 

Representação Descritiva, e como cada um deles contribui ou dificulta para o seu 

desenvolvimento. Discorre sobre termos e conceitos tratados, em especial aqueles 

relativos ao termos „documento‟ e suas formas derivadas, comentando peculiaridades 

evidenciadas na terminologia que se relacionam ao processo em andamento de 

consolidação da área. Sistematiza conceitos que constituem o conhecimento sobre 

Representação Descritiva. 

O Capítulo 7 – Considerações Finais – discorre sobre os limites da pesquisa 

enquanto mapeamento, problematização e algumas sistematizações sobre o tema, e cita 

desenvolvimentos posteriores considerados necessários, em especial aqueles relativos 

aos fundamentos dos registros de informação a partir de aportes de outras áreas, mas 

também o aprofundamento sobre a produção internacional sobre o tema. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS REGISTROS DE INFORMAÇÃO DOS 

SISTEMAS DOCUMENTÁRIOS 

Seja como for, uma coisa parece certa: os Livros, os Documentos, conseguiram 

tornar efetiva entre os Homens uma espécie de pensamento coletivo do qual 

constituem o corpo material, o suporte e o meio.  

Razão pela qual o termo Documentação está, hoje em dia, indissoluvelmente ligado 

à cadeia destes seis termos: Ciência, Técnica, Cultura, Educação, Organização 

social, Civilização universal (OTLET, 1937). 

 

Apresentamos a seguir posição teórica sobre Ciência da Informação para a 

pesquisa, de modo a ancorar o tema de que tratamos. Os registros de informação dos 

sistemas documentários são explorados sob o ponto de vista das necessidades de uso da 

informação e no contexto da relação documento-sistema-usuário. Os sistemas 

documentários são abordados e caracterizados a partir dos registros de informação que 

representam os documentos em bases de dados, e não os próprios documentos 

representados.  

2.1 Subsídios da Documentação para a Ciência da Informação 

Devido a maior complexidade social observada em especial no século XX, as 

ações informacionais foram tomando contornos cada vez mais característicos, 

movimento que foi crescentemente acentuado pelo desenvolvimento tecnológico dos 

últimos 50 anos. 

Para González de Gómez (2003, p. 32), ações informacionais ou ações de 

informação são aquelas que “remetem aos atores que as agenciam, aos contextos e 

situações em que acontecem e aos regimes de informação em que se inscrevem”. Esta 

autora sustenta que é próprio aos modos culturais da experiência humana a existência de 

certa autonomia de decisão e escolha nas práticas e ações de conhecimento e 

comunicação, de tal forma que, em cada caso algo pode ou não cruzar uma linha 

imaginária que o faz ser considerado ou descrito como informação. Segundo ela, no 

horizonte dessa indeterminação de ponto de partida, ações de informação seriam aquelas 

que estipulam qual é “o caso em que a informação é o caso” (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 2003, p. 33). Esta abordagem refere-se à busca pela construção de uma 



18 

 

 

concepção genérica e abstrata para “as práticas profissionais cotidianas de um homem 

comum, as práticas paradigmáticas dos cientistas e as atividades configuradoras dos 

serviços, sistemas e redes de informações” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2004, p. 60-61). 

É no contexto dos serviços, sistemas e redes de informações que Silva (2002) 

discute a Biblioteconomia, a Arquivística e a Museologia enquanto áreas formalizadas 

no século XIX, inicialmente configuradas sob abordagem empírico-patrimonialista, e 

hoje crescentemente compreendidas como paradigma emergente da Ciência da 

Informação. Silva (2002, p. 575-576) afirma que “há uma nítida sobreposição da teoria 

relativamente à prática: os diversos constructo sócio-culturais – Arquivo, Biblioteca e 

Museu – foram tendo uma correlação com disciplinas científico-técnicas legitimadoras 

de profissões emergentes e exercidas nesses constructo, ou seja, nesses „lugares de 

memória‟ institucionalizados”. Segundo ele (SILVA, 2002, p. 577), este fato levou a 

uma cientificidade controversa, já que atacada por uns por sua falta de consistência 

epistêmica, e defendida por outros com base no argumento de que o modelo das 

ciências exatas e naturais não pode ser utilizado para o estudo científico do patrimônio 

arquivístico, bibliográfico e museístico. Estas posições, a nosso ver, não se sustentam 

por se basearem respectivamente em ausência e em negação, ao invés de concluir com 

base na observação de seus aspectos epistêmicos e da aplicação de um modelo das 

ciências sociais. 

Moreiro González (1998, p. 27 e 33) trata das atividades existentes entre a 

geração e uso da informação e da função intermediadora e de acesso exercida por alguns 

profissionais – como bibliotecários e documentalistas – frente a este fluxo. Considera 

que esta função intermediadora e de acesso ocorre por meio de uma intervenção 

artificial que busca permitir o acesso à informação por usuários e que se efetiva pela 

construção e gestão de sistemas de informação. Para ele, um museu, um arquivo, uma 

biblioteca, uma base de dados bibliográficos e um sistema de gestão de dados numéricos 

podem ser vistos como espécies de sistemas de recuperação da informação. 

Pautamo-nos, portanto, nas expressões apresentadas por Smit (2000a, p. 125), 

quais sejam, „informação bibliográfica‟, „informação arquivística‟ e „informação 

museológica‟, explorando-as como abordagens informacionais constitutivas da Ciência 

da Informação. Segundo a autora, estas expressões ressaltam o termo comum 

„informação‟ e se diversificam, a partir da raiz comum, por atributos que as especificam, 

baseados nos tipos de utilização destas informações. Podemos dizer então que as 
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representações documentárias do tipo bibliográfico, arquivístico e museológico 

apresentam, cada qual, características próprias e exclusivas, uma em relação à outra, sob 

uma configuração comum que as congrega. 

Corroborando Silva citado anteriormente, López Yepes (1978, p. XXX) 

reconhece a dificuldade em elaborar a teoria de uma ciência que procede de atividades 

sociais já conformadas, e que depois surge no âmbito das ciências informativas em sua 

natureza essencial e sobre articulações interdisciplinares. Reforça que a disciplina em 

questão não é um ramo desgarrado de um tronco comum, mas ao contrário, 

configuração de atividades aparentemente dispersas que, por certas motivações 

propiciadas pela pesquisa científica, ocasionou a necessidade de reconstrução e 

modelagem como disciplina científica (LÓPEZ YEPES, 1995, p. 319). 

Dito de outro modo, a Ciência da Informação configurou-se inicialmente a partir 

de práticas que posteriormente foram pensadas profissional e academicamente. 

Contudo, seu processo de cientifização tem sido efetivado, desde há um século, pela 

elaboração de correntes distintas, embora apresentando alguma relação entre si, 

constituídas em tempos e espaços próprios, a partir das quais ainda não foram realizadas 

reflexões suficientes que as englobem e confrontem. 

Com base em Edgard Morin (2002), González de Gómez (2003, p. 38) discorre 

sobre a noção de disciplina considerando seu ponto de vista e seu campo de visão do 

seguinte modo: uma disciplina tem um ponto de vista diferencial que é o que estipula o 

domínio de construção de seu objeto, assim como apresenta um campo de visão onde 

apreende e compreende o conjunto das vizinhanças, ligações e solidariedades que 

completam e renovam a configuração de seu objeto. Observa que seria sempre 

necessário que o ponto de vista não ocultasse o campo de visão. Neste sentido, a autora 

entende que: 

a Ciência da Informação construiria seu ponto de vista no domínio 

epistemológico das ciências sociais (a partir da configuração ação de 

informação: informação), mantendo um campo de visão e 

solidariedades que contextualizassem a informação em suas plurais 

dimensões: narrativa (vizinha então à Lingüística, à História, às teorias 

semióticas e do discurso, à Antropologia); regulatória e estruturante 

(nos olhares solidários da Administração, da Sociologia, do Direito); 

econômica e tecnológica (em interfaces com as Ciências da 

Computação, a Telecomunicação). Mas se informação/ação de 

informação se constituem e modalizam propriamente nas intersecções e 

enredamentos dessas dimensões, a Ciência da Informação mantém uma 

relação particular, por um lado, com os saberes que facilitam a 
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articulação de seu ponto de vista e seu campo de visão (como os 

estudos da política, da comunicação, a epistemologia social, os estudos 

sociais da ciência, os estudos econômicos, da estética e os estudos das 

artes) e por outro com os que, mudando o ponto de vista, compartilham 

com ela o campo de visão, como a Biblioteconomia, a Arquivologia, a 

Museologia, mapeando desde diferentes ângulos ou com ênfases 

diferenciais as ecologias dos conhecimentos e das memórias sociais 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003, p. 41-42). 

González de Gómez (2003, p. 42) pressupõe que esse posicionamento 

singularizaria a Ciência da Informação, fortalecendo um olhar em processos e domínios 

que até agora têm sido explicitados à luz de fatores econômicos ou tecnológicos.  

Se o ponto de vista da Ciência da Informação não deve obscurecer ou confundir 

as diversas categorias de campos de visão, como apresentado pela autora, estas 

categorias não devem ser sobrepostas umas às outras, ou seja, dispostas de modo 

arbitrário, por sua vez, obscurecendo ou confundindo o ponto de vista. Trata-se de 

identificar, alocar e relacionar partes nucleares e secundárias, visando avanço 

epistemológico em Ciência da Informação.  

Daí inferimos que seu ponto de vista fundamental – o do domínio 

epistemológico das ciências sociais – só pode relacionar-se diretamente com os saberes 

com os quais compartilha seu campo de visão essencial, quais sejam, os saberes da 

Biblioteconomia, da Arquivologia e da Museologia, enquanto elementos definitórios. 

Estes saberes são sustentados teórica e metodologicamente pelo campo de visão e 

solidariedades das dimensões narrativa, regulatória e estruturante, e econômica e 

tecnológica da informação. Observamos que os saberes a partir dos quais a abordagem 

sobre informação que caracteriza a Ciência da Informação se evidencia são explicitados 

pela autora por mudança de ponto de vista, cujos parâmetros não são explicitados. Ou 

seja, a abordagem específica sobre informação realizada pela Biblioteconomia, pela 

Arquivística e pela Museologia parece indicar que haveria uma Ciência da Informação 

independente destes três saberes. Contudo, se estes saberes apenas compartilham o 

mesmo campo de visão com a Ciência da Informação, não poderiam configurar-se como 

seus saberes constituintes e sob os aportes dos outros saberes citados, segundo nosso 

entendimento.  

Para a autora, a Ciência da Informação estuda os fenômenos, processos, 

construções, sistemas, redes e artefatos de informação, enquanto „informação‟ for 

definida por ações de informação (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003, p. 32).  
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De nossa parte, entendemos que a Biblioteconomia, a Arquivística e a 

Museologia são áreas que se explicam por ações informacionais relacionadas às 

atividades documentárias institucionalizadas que objetivam atender necessidades de 

informação específicas, ou seja, necessidades de uso de informação bibliográfica, 

arquivística e museológica. Por sua vez, o conhecimento sobre estratégias, métodos e 

serviços que contemplem necessidades de informação em geral é preocupação exclusiva 

da Ciência da Informação, demonstrando então a especificidade desta e a relação entre 

esta e aquelas.  

Os fundamentos comuns relativos às representações documentárias da 

Biblioteconomia, da Arquivística e da Museologia interessam à medida que permitem 

identificar suas especificidades. Contudo, observamos que as práticas profissionais e de 

pesquisa da Arquivística e da Museologia nem sempre privilegiam suas ações 

informacionais correspondentes, de modo que não se apresentam por excelência sob o 

ponto de vista das questões de acesso à informação de que trata a área que nos ocupa. 

A Arquivística é tratada em especial pela História e, por outro lado, pela 

Administração (segundo abordagem conhecida como records management ou gestão de 

documentos), constituindo duas correntes posteriormente articuladas sob a teoria das 

três idades. Jardim e Fonseca (1992, p. 34-35) discorrem sobre o surgimento e 

consolidação da Arquivística como ciência auxiliar da História predominante no século 

XIX, posteriormente dividida com a revolução arquivística mais próxima da 

Administração inaugurada na segunda metade do século XX nos Estados Unidos. Estes 

autores refletem sobre “o problema relativo à aparente e mútua exclusão entre a Ciência 

da Informação e a Arquivística”, por entenderem que a despeito de “suas distintas 

propriedades e particularidades, a informação registrada é contemplada por ambas as 

disciplinas” (JARDIM ; FONSECA, 1992, p. 29), o que consideramos como ponto de 

partida para este debate, embora a informação registrada por si mesma não seja 

portadora de características suficientes à explicitação desta relação. 

A Museologia é explorada pelos estudos e práticas culturais, mas podemos 

incluir aí os interesses da Ação Cultural, da Educação, da História, e das Ciências de um 

modo geral, todas fazendo uso das práticas documentárias para controle dos objetos-

documento e para representação das informações atribuídas a eles. É Silva (2002, p. 

591) quem afirma que 
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se nos parece líquido postular a existência de informação museológica 

(...), é preciso ter bem presente que essa informação, na generalidade 

dos casos (...) é suscitada pelos objectos/artefactos e é gerada pela 

investigação conduzida em torno deles com vista à redescoberta de sua 

originária função e locus de produção e de funcionamento. Mas a 

informação não é, ao contrário do que sucede claramente com a 

Arquivística e a Biblioteconomia, o objecto central do conhecimento 

museológico, se é que existe como tal. E se pomos em dúvida tal 

existência é porque (...) joga-se na musealização dos objectos a 

centralidade e a especificidade do trabalho dos profissionais do Museu. 

Também Cerávolo e Tálamo (2008) discorrem sobre os significados construídos 

e adotados para o termo Museologia, do que inferimos que corroboram a afirmação de 

Silva quanto à abordagem secundária atribuída à documentação museológica. Estas 

mesmas autoras, em texto anterior (CERÁVOLO ; TÁLAMO,  2000), desenvolvem o 

aspecto informacional de que tratamos, sob a denominação de „tratamento e organização 

de informações documentárias em museus‟.  

De outro modo, segundo Davallon (1997, p. 29, citado por HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, 2006, p. 161), 

a Museologia é definida cada vez menos como uma ciência do museu e 

mais como uma ciência de tratamento dos objetos, dado que estes 

objetos são considerados como patrimônio e como suporte da 

informação. E aqui é onde adquire todo seu interesse a referência 

obrigada às Ciências da Informação e Documentação. 

Desta forma, quando um objeto entra em um museu, este deixa sua condição 

original e passa a ser objeto de memória, adquirindo um estatuto simbólico que o leva a 

ser exposto. Ao mesmo tempo, é um material que pode ser tratado documentariamente, 

pois estes objetos realmente documentam, informam, provam e testemunham uma 

realidade existente. Assim, os objetivos da Documentação dentro do museu são os de 

reunir, ordenar, conservar, classificar, selecionar, difundir, comunicar e utilizar toda 

classe de informação existente sobre um objeto para proporcionar ao pesquisador ou 

pessoa interessada os documentos que solicite. O autor insiste que documentar coleções 

não supõe simplesmente preencher livros de registro, redigir fichas de inventário, 

elaborar dossiês e publicar catálogos, assim como as coleções de um museu não são 

aquelas do arquivo administrativo (HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 2006, p. 161, 163, 

168, 169). 

Destacamos que a Arquivística é abordada por Silva – assim como por outros 

autores espanhóis e portugueses –, tendo a informação como seu objeto central a 
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exemplo da Biblioteconomia, o que não ocorre no Brasil, onde estas áreas têm sido 

construídas especialmente a partir de suas diferenças, tanto corporativas quanto 

operacionais, e não a partir de seus pontos comuns e distintos. Do mesmo modo, a 

Museologia é tratada na escola espanhola segundo a abordagem informacional que 

citamos; segundo Rendón Rojas (2005a, p. 121), nesta escola a Museologia é 

considerada parte da Documentação. 

As diferenças apresentadas para estas três áreas relacionam-se antes ao estágio 

de conhecimento teórico e empírico em que se encontram que a diferenças passíveis de 

explicitação epistemológica. A exploração das ações informacionais enquanto 

fenômenos de caráter bibliográfico, arquivístico e museológico é potencialmente rica 

para o desenvolvimento de pesquisas em Ciência da Informação. O levantamento 

conceitual e histórico que realizamos sobre a noção de documento – apresentado no 

subcapítulo que segue – aponta as categorias documento por intenção e documento por 

atribuição e as de valores probatórios e valores informativos dos documentos como 

necessárias para sustentar essa afirmação. 

Desta forma, a Biblioteconomia permaneceu como área exclusiva da Ciência da 

Informação, podendo ser considerada sua representante efetiva neste momento. 

Especulamos que talvez não tenha sido contingencial a primazia da Biblioteconomia no 

âmbito da Ciência da Informação, uma vez que os documentos que lhe caracterizam são 

aqueles em geral criados com a intenção de serem informativos. Como decorrência 

desta intenção informativa inicial, estes documentos são melhor estruturados, 

diretamente reconhecidos como documentos por um número maior de pessoas, e 

guarnecidos de maior capacidade de disseminação.  

Uma vez que as ações informacionais do tipo bibliográfica são aquelas que mais 

se desenvolveram em Ciência da Informação, apontamos a necessidade de maior 

explicitação das características que lhe são próprias já que, se a literatura sobre 

informação arquivística e informação museológica apresenta necessidade de diferenciar-

se (embora de modo fracamente generalizável) daquela da informação bibliográfica, 

esta, por sua vez, não se define e tende a circular em torno de si mesma. Ainda assim, 

desconsiderando algumas abordagens restritas da Biblioteconomia, como a da gestão de 

bibliotecas, podemos dizer que seu desenvolvimento tem abarcado fundamentos gerais 

da Ciência da Informação, para além da informação bibliográfica unicamente, como 

retomamos a seguir ao tratar de sua relação com a Documentação. 
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Como dissemos, a Ciência da Informação é constituída por abordagens distintas, 

sobre as quais ainda não há sistematizações suficientes que permitam uma compreensão 

global básica mais imediata. Uma destas abordagens é a Documentação, corrente teórica 

e prática grandemente profícua, iniciada há um século na Europa pelo advogado Paul 

Otlet, seus colegas e discípulos, e considerada como uma das origens da Ciência da 

Informação, tema que desenvolvemos em outros trabalhos (ORTEGA, 2007 e 2008b). 

A Documentação foi enunciada por Otlet em especial por meio da publicação do 

Tratado de Documentação, em 1934, mas artigos apresentados desde os primeiros anos 

do século XX já traziam estas enunciações sobre o tema. Os advogados Otlet e La 

Fontaine foram os mentores do IIB
14

, criado em 1895 na Bélgica, e do RBU
15

, cujo 

projeto foi proposto no mesmo ano. O sonho de Otlet era o de oferecer um índice de 

assuntos ao conjunto de todos os escritos, que ele denominou de livro mundial, por 

meio do RBU que permitiria ir, por assunto, ao coração do conhecimento (FAYET-

SCRIBE, 2001, p. 47 e 49). Este sonho relacionava-se à ideia de que o acesso ao 

conhecimento por todos os povos levaria à percepção da alteridade, e que o 

conhecimento da diferença possibilitaria a paz mundial. 

Para Otlet (1937), “a Documentação acompanha o documento desde o instante 

em que ele surge da pena do autor até o momento em que impressiona o cérebro do 

leitor”. A produção teórica e prática da Documentação fornece sustentação a esta 

pesquisa no quesito „produção de documentos‟ pela abrangência que oferece desde as 

primeiras reflexões de Otlet, Briet e de demais documentalistas da primeira geração 

como a concepção do fluxo de produção e uso de registros de informação, envolvendo 

etapas e indivíduos diversos. 

Dada a predominância do desenvolvimento técnico e científico que marcou o 

século XX, a Documentação desenvolveu-se praticamente pautada na informação 

bibliográfica do tipo técnico-científica. Contudo, sua dimensão tríade – bibliográfica, 

arquivística e museológica – foi desenhada por Otlet no Tratado de Documentação, ao 

iniciá-lo sintetizando o que considera como partes da documentação (OTLET, 1996, p. 

6-7) e no extenso capítulo onde efetivamenmte desenvolve este tema por meio das 

                                                 
14

 IIB: Instituto Internacional de Bibliografia. O IIB teve seu nome alterado para Instituto Internacional de 

Documentação (IID) em 1931, e para Federação Internacional de Documentação (FID) em 1937. A partir 

de 1988, passou a receber a denominação de Federação Internacional de Informação e de Documentação, 

mas mantendo a sigla original. A FID foi dissolvida em 2002 (WIKIPEDIA, 2009b). 

15
 RBU: Repertório Bibliográfico Universal. 
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instituições que realizam estas atividades documentárias e seus conjuntos documentais, 

quais sejam, escritórios e serviços de Bibliografia e Documentação, as bibliotecas, os 

arquivos, as administrações e os museus (OTLET, 1996, p. 334-359). A dimensão tríade 

citada foi posteriormente fomentada por Briet em sua obra básica ao tratar da inclusão, 

em curso de formação de documentalistas, dos conteúdos de formação de bibliotecários, 

arquivistas e conservadores de museus, embora a obra seja focada na documentação 

técnico-científica com fins de subsidiar as atividades de pesquisadores e profissionais da 

indústria (BRIET, 1951, p. 20, 32). Mais recentemente, esta dimensão vem compondo a 

abordagem das Ciências da Documentação construída na Espanha desde os anos 1970, 

como consta em Manual organizado por López Yepes (2006, capítulos 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 

ao tratar de Documentação, Bibliografia, Biblioteconomia, Bibliometria, Arquivística e 

Museologia. 

De modo ilustrativo, apresentamos trechos elaborados por Otlet em 1937, 

ressaltando a necessidade de considerar o momento histórico peculiar da enunciação, as 

características visionárias e universalistas do enunciador e as interpretações que 

realizamos das palavras que seguem, respectivamente, sobre Biblioteconomia, sobre 

Arquivística e sobre Museologia, no aspecto da organização da informação visando 

acesso e uso. 

A Enciclopédia (OTLET, 1937, capítulo VIII): 

Trata-se de, como complemento aos livros e aos documentos – que são 

individuais – e utilizando-os, congregar todas as forças na realização do 

Livro Universal, o que vale dizer, na realização de um conjunto 

estruturado cujos quadros possam receber, de maneira única, sem 

repetições, sem lacunas, numa ordem uniforme de classificação, os 

dados provenientes de todas as fontes, englobadamente consideradas. 

„Uma Soma das Somas‟ (...) 

A Enciclopédia deve ser uma obra, não transitória e acabada, porém, 

sempre em via de complementação, de revisão e de refusão; deve ser a 

própria imagem do pensamento e da realidade, que estão perpetuamente 

em movimento, em crescimento e em transformação. 

Assim concebida, a Enciclopédia apresenta-se como o coroamento e o 

vínculo do sistema de publicações por intermédio do qual seria 

facultado a todos nela fazer inscrever seus próprios dados. (...) 

Depositada nos Centros de Documentação poderia consultá-la quem o 

quisesse fazer, a qualquer momento, com a conseqüência cultural e 

social de que suas idéias, seus sentimentos, suas atividades seriam 

profundamente afetadas. A Humanidade possuiria seu instrumento de 

medida intelectual. (...) Uma parte da Enciclopédia compreenderia, 

atualizados, os „standards‟ os melhores tipos que, em todas as matérias, 
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a técnica e a economia social permitem propor à iniciativa de todos: a 

codificação da marcha dos conhecimentos, constituída pelos votos e 

resoluções dos grandes congressos.  

A Documentação Administrativa (OTLET, 1937, capítulo IX): 

As populações tornadas mais numerosas, seus meios mais complexos, 

sua interprenetação e interdependência maiores, forçoso é, então, para 

evitar o caos na sociedade humana, nela conseguir a realização de mais 

ordem. Esse objetivo diz respeito à Administração do Estado, da 

Profissão, do Capital, das Associações. Tal empreendimento numa 

sociedade que, incessantemente se economiza, se industrializa, se 

intelectualiza, se universaliza, „se planifica‟, não é realizável a não ser 

pela documentação. (...) 

A Documentação técnica ou científica, a todo momento, liga-se à 

Documentação administrativa. (...) 

Pela documentação organizada, a Administração torna-se mais 

consciente e pode fazer seus serviços conhecidos a seus administrados. 

As publicações editadas em sistema, para isso contribuem, repousando 

todas sobre os próprios documentos internos. (...) 

Um problema propõe-se: o Arquivo Universal. Tal arquivo pode ser 

concebido pela documentação administrativa da mesma maneira pela 

qual a Documentação mundial é concebida pela documentação 

científica. (...) 

O Arquivo Universal seria o instrumento unitário indispensável a uma 

Administração desejada eficiente, progressista e coordenada. Seria o 

meio do qual se utilizaria para conceber, nitidamente, os princípios, o 

plano de sua ação (...).  

Os Museus e a Documentação (OTLET, 1937, capítulo X): 

Ao lado dos textos e imagens há objetos documentais por si mesmos 

(Realia). 

São as amostras, espécimes, modelos, fac-símiles e, de maneira geral, 

tudo que tenha caráter representativo a três dimensões e, 

eventualmente, em movimento. (...) 

Em nossa época, de extraordinário crescimento do saber e da atividade 

humana, compreendeu-se ser necessário fornecer material de estudo aos 

pesquisadores, às pessoas medianamente cultas, documentação 

sistemática e visões panorâmicas de aspectos das ciências e do trabalho 

que, doutro modo, permaneceriam, para elas, domínios impenetráveis. 

Nas recentes realizações dos Museus, procura-se unir a realidade 

concreta objetivamente apresentada, ou fotograficamente reproduzida, 

aos textos explicativos, aos quadros sinóticos, genealógicos e 

cronológicos; às cartas, aos esquemas abstratos. (...) Os Museus são, 

assim, criadores e não mais simplesmente, colecionadores e 

conservadores; apresentam conjuntos. Toda uma técnica de 
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apresentação (mostra) nasceu. Passem os visitantes pelas salas, venham 

os objetos oferecer-se à sua apreciação animados por transportadores 

diversos: vitrinas giratórias, tapetes rolantes, a documentação objetiva 

aí está em ação. É o nascimento da Museografia.  

Relacionada ao Museu, embora temporária, a Exposição, aqui 

especializada e nacional, ali internacional e universal, é imensa 

acumulação de objetos que ilustram textos, dado o valor das vistas 

animadas. (...) 

Nasceu, enfim, a concepção do Museu Documental universal. Em face 

dos objetos, de sua apresentação e verificação, deve ser o Museu o que 

é a Enciclopédia para os documentos gráficos que por ele são, também, 

largamente utilizados. (...) 

Autora profícua no estudo da relação entre Biblioteconomia/Documentação, 

Arquivologia e Museologia, Smit (1993, 2000a, 2000b e 2003), citada anteriormente, 

disseminou este debate no Brasil a partir de artigo sobre o que denominou de 3 Marias. 

Dez anos depois do artigo sobre as 3 Marias, encontramos ponto de vista semelhante 

quanto às diferenças entre arquivistas e bibliotecários/documentalistas: 

As práticas profissionais estão de tal forma sedimentadas que cada 

profissão é vista isoladamente, conta com uma bibliografia própria, 

congressos e associações próprios, impedindo o fluxo e a troca de 

informações e, principalmente, impedindo que todos se vejam num 

contexto maior. O isolacionismo, paradigma problemático da área, 

prepondera e nos tornou muito mais competentes na denominação das 

diferenças do que na identificação das semelhanças (SMIT, 2003). 

Dentre as 3 Marias, a Documentação configurou-se mais amplamente como 

técnica elementar de representação de informação visando recuperação, acesso e uso, 

demonstrando sua vocação informacional e sistêmica desde suas origens: 

Com relação à arquivística, à biblioteconomia e à museologia, a 

documentação atua como técnica na qual os avanços teóricos e 

tecnológicos contribuem para fazer destacar os documentos de sua 

origem, as informações de seu contexto, os dados das informações para 

manipular finalmente os conceitos associados ou desassociados de 

modo abstrato (CHARNIER, 1975, citado por MOREIRO 

GONZÁLEZ, 1998, p. 38). 

Ainda segundo Moreiro González (1998, p. 38 e 52), a documentação é uma 

rede de serviços múltiplos onde cada nó busca conceder uma resposta específica de 

acordo com critérios de atuação diferentes. Para ele, foi por valorizar a gestão e o 

controle da informação que a documentação esteve presente há três décadas nos 

processos concretos dos diversos sistemas concorrentes como os da arquivística, 

biblioteconomia e museologia.  
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Quanto à questão da relação entre Biblioteconomia e Documentação, cabe 

explicitar a abordagem que as define em separado: a primeira como área que se ocupa 

da gestão de serviços de bibliotecas, e a segunda como aquela voltada às técnicas de 

representação de conteúdos de documentos visando sua recuperação, independente do 

tipo de documento, do seu suporte e da parte analisada. Segundo Meyriat (1996, citado 

por CALENGE, 1998, p. 11), há uma base comum entre as profissões de bibliotecários 

e documentalistas e, ao mesmo tempo, uma distinção que se dá mais pelas condições 

organizacionais nas quais são exercidas (que induzem à constituição de mentalidades 

próprias) que pelas funções que elas preenchem e os meios de que fazem uso com este 

fim. 

Embora fatos constitutivos desta abordagem tenham conduzido a uma ruptura 

que restringiu cada uma delas a características atribuídas como especificidades próprias 

e exclusivas, o ponto comum entre Biblioteconomia e Documentação é o trato com a 

informação bibliográfica, ou seja, se a primeira não opera somente no âmbito de 

bibliotecas, a segunda não as exclui. A Documentação contribuiu fortemente para a 

abrangência e generalização da Biblioteconomia, donde a expressão Biblioteconomia e 

Documentação foi bastante utilizada como forma de contemplar, de forma articulada, as 

duas definições de sentido restrito anteriormente apresentadas. De fato, ao analisar 

relações históricas constitutivas da Biblioteconomia, da Documentação e da Ciência da 

Informação, identificamos relações de oposição e de complementaridade entre as duas 

primeiras, cujo delinamento mostra-se necessário para a comprensão da última (tarefa 

que iniciamos em ORTEGA, 2004). 

Como há usos distintos para os termos Biblioteconomia e Documentação, 

apontamos a impossibilidade destes usos na ausência de explicitação prévia, e propomos 

a seguinte síntese, segundo as atividades de que se ocupam:  

 Biblioteconomia: 

o gestão de serviços de bibliotecas; e 

o organização da informação bibliográfica para recuperação, acesso e 

promoção do uso (influência da Documentação). 

 Documentação: 

o organização da informação técnico-científica (que é principalmente 

bibliográfica) para recuperação, acesso e promoção do uso; e 
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o organização da informação bibliográfica, arquivística e museológica para 

recuperação, acesso e promoção do uso. 

Como a Biblioteconomia é compreendida de modo restrito ou a partir da 

incorporação dos avanços da Documentação, tanto uma quanto outra são alvos de dupla 

abordagem, ora como organizadoras da informação bibliográfica, ora como pilares da 

própria Ciência da Informação, já que seus princípios têm ultrapassado as fronteiras da 

informação bibliográfica pois dela partem fundamentos para a organização da 

informação com fins arquivísticos e museológicos.  

Embora o tema deste subcapítulo inicial demande trabalho de pesquisa próprio, 

podemos inferir que a Documentação, de modo mais efetivo, desenvolveu fundamentos 

e métodos que cada vez mais cobrem os princípios que sustentam a Ciência da 

Informação no que tange à preocupação geral de atender necessidades de informação. A 

literatura científica, as normas para elaboração de registros de informação e as práticas 

profissionais, assim como os eventos e listas de discussão profissionais e acadêmicas, 

têm demonstrado que esta preocupação cobre os terrenos do trato da informação com 

fins bibliográficos, arquivísticos e museológicos. Presente de forma quase contínua no 

seio da Europa, a Documentação guardou esta dimensão tríade inicial, como 

observamos pela escola espanhola, citada anteriormente.  

Uma vez traçado breve panorama sobre Ciência da Informação, apresentamos 

nossas escolhas para esta pesquisa. 

Adotamos prioritariamente a corrente da Documentação como abordagem rica 

para operar conceitualmente em Ciência da Informação e sustentar nosso objeto. 

Contudo, se os subsídios da Documentação são explorados, fazemos uso do termo 

Biblioteconomia já que este representa de modo efetivo o trato da informação com fins 

bibliográficos ao incorporar os avanços daquela.  

Seguindo o estágio de desenvolvimento da área, desenvolvemos especialmente 

as questões que envolvem a elaboração de registros de informação com fins 

bibliográficos, embora buscando debater a distinção entre registros de catálogos de 

bibliotecas e registros de bases de dados bibliográficas (como as tradicionais bases de 

dados científicas ou os portais de recursos de informação da Internet, entre outros). 

Apresentamos secundariamente aspectos relativos aos registros produzidos com fins 

arquivísticos e museológicos.  
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2.2 Necessidades de informação e a relação documento-sistema-usuário 

Segundo Rendón Rojas (2005a, p. 59-60), o objeto da Bibliotecologia
16

 se dá na 

inter-relação documento-biblioteca-usuário (destaque nosso), e na busca deste último 

– o usuário – em satisfazer suas necessidades de informação, cognoscitivas e estéticas, 

podendo-se acrescentar necessidades sociais, econômicas e políticas. O autor afirma que 

o usuário é o ser humano (ideal) que, por sua estrutura ontológica, exige ou pode exigir 

satisfazer certas necessidades que emanam de seu ser específico. A objetividade da 

relação entre estes elementos é determinada por sua própria existência objetiva (sendo 

alguns deles ideais, como a informação), e as necessidades do ser humano são a fonte de 

toda atividade bibliotecária. Essas necessidades do ser humano emanam de sua estrutura 

ontológica, ou seja, não são inventadas ou criadas artificialmente, embora possam ser 

mais educadas ou sofisticadas de modo a serem satisfeitas de maneira correspondente.  

Este autor trata também do processo de obtenção de informação, afirmando que 

esta tem como origem dados ou objetos sensíveis, que são os que atuam propriamente 

sobre nossos órgãos dos sentidos. Segundo ele, a informação não existe como um ente 

acabado e autônomo, mas é construída a partir do mundo material e existe como 

qualidade secundária de um objeto particular, ou seja, do signo linguístico registrado. 

Deste modo, constata que o material que serve como ponto de partida ou matéria-prima 

para obter informação é diferente daquele que se emprega para obter conhecimento. 

Segundo ele, o conhecimento tem a informação como fonte, sendo um produto posterior 

e surgindo a partir dela. Se a informação é elaborada a partir de objetos materiais para 

depois aparecer como ente ideal, o conhecimento retoma esse ente ideal para ser 

construído (RENDÓN ROJAS, 2005b, p. 52-53). 

Observamos que este autor trata do fluxo que opera no sentido 

 dado – informação – conhecimento 

                                                 
16

 Para Moreiro González (1998, p. 135-137), há uma relação estreita entre Bibliotecologia e 

Documentação. Para tratar desta relação, apresenta diferenças e equivalências entre Bibliotecología, 

forma usada nos países de língua espanhola da América Latina, e Biblioteconomía, adotada na Espanha. 

Em termos gerais, a Bibliotecologia seria o conjunto sistemático de conhecimentos relativos ao  livro e à 

biblioteca, enquanto a Biblioteconomia seria uma de suas partes, aquela voltada à gestão de bibliotecas. 

Segundo ele, os que consideram os dois termos como sinômimos referem-se ao fato de que o uso do 

termo Biblioteconomia na Espanha supera grandemente a referência à gestão de bibliotecas. 
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indicando mais à frente (RENDÓN ROJAS, 2005b, p. 56) que o fluxo no sentido 

 conhecimento – informação 

relaciona-se, por exemplo, ao processo de aprendizagem. 

Para esta pesquisa é necessário pensar qual fluxo (presumindo-se que se trate 

mesmo de fluxo) daria conta de descrever o processo de elaboração de registros de 

informação. Dito de outro modo, se está clara a construção de conhecimento a partir da 

informação, que por sua vez tem origem em dados ou objetos materiais, precisamos 

desenvolver a produção destes, ou seja, o sentido oposto do fluxo. É o que buscamos 

realizar a seguir. 

O conhecimento individual e coletivo (este último no sentido de conjunto dos 

primeiros em um dado contexto) ocorre em um ciclo de produção e uso que se 

manifesta pelo fenômeno do fluxo da informação que se dá em espaços sociais 

específicos. Desta forma, a disseminação de alguma forma de conhecimento é 

possibilitada pela informação, por ser esta a sua unidade operacionalizável. 

A informação é fluxo e o conhecimento é estoque. Semelhante 

afirmação não deve ser submetida aos critérios de verdade porque tem 

somente um caráter operacional. Permite de fato visualizar que o 

conhecimento, em termos comunicacionais, é algo passivo e que a 

informação, vista sob o ângulo citado, trata de ativá-lo por meio de 

variados produtos informacionais. Enquanto fluxo, os produtos 

informacionais disseminam a informação porque determinam acessos 

específicos de modo que os públicos tenham condições reais de 

consumi-la. É preciso ainda observar, para esclarecer ainda melhor a 

associação feita de início, que não existe relação unívoca entre estoque 

e fluxo. Ao contrário, aceitando-se a idéia de que a produção de 

informação segue regra temática enquanto a do conhecimento científico 

segue orientação disciplinar, tem-se que os produtos informacionais 

encontram-se na dependência dessas fragmentações temáticas 

processadas. De modo geral a partir de um mesmo estoque pode-se 

gerar inúmeros produtos informacionais, isto é, fluxos socialmente 

determinados para consumo diversificados (TÁLAMO, 2005, p. 7, 

citada por ROCHA, 2006, p. 60). 

A informação por si mesma é essencialmente volátil, uma vez ser dependente 

dos mecanismos de lembrança e esquecimento das memórias humanas. Decorre daí uma 

das motivações para a elaboração dos primeiros registros relativos ao funcionamento 

das sociedades e aos aprendizados humanos.  

Abadal e Codina (2005, p. 29-30), ao tratar da recuperação da informação em 

bases de de dados, assim destacam a necessidade da informação registrada: 
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Ainda que seja freqüente apresentar a informação como se fosse algo 

imaterial ou intangível, o certo é que a informação sempre requer um 

suporte material para ser explorada, ou seja, para poder render sua 

máxima utilidade. Assim como algumas formas de energia são mais 

úteis que outras segundo a forma em que se apresentem, as informações 

mais úteis do ponto de vista de sua exploração econômica e cultural são 

aquelas que estão registradas em documentos. A razão é simples: por 

um lado, sem documentos todo o conhecimento da humanidade se 

limitaria ao que pudesse ser armazenado no cérebro humano. Por outro 

lado, todo o saber que poderia adquirir uma pessoa se limitaria ao que 

pudessem transmitir oralmente seus vizinhos. Ao contrário, os 

documentos permitem que a informação se converta em um recurso 

social de enorme potência, ao mesmo tempo em que permitem que 

supere as barreiras do tempo e do espaço. Uma informação que não é 

registrada em algum tipo de suporte material, por valiosa que seja, 

perde-se de maneira tão definitiva como a energia que se perde por 

fricção em uma máquina. Nem uma (a informação) nem a outra (a 

energia) poderão voltar a ser utilizadas.
17

 

Esta informação inscrita em algum suporte, mas considerada enquanto item 

armazenado, ou seja, ausente de algum processo humano interpretativo de geração ou de 

uso, passa a ser a unidade a que denominamos dado. Portanto, dado é entendido aqui 

mais proximamente do sentido matemático adotado pela Ciência da Computação de 

registro armazenado em „memória
18

 computacional‟, da mesma forma que um livro em 

uma gaveta não é informação enquanto está assim alocado. Neste sentido, o termo „dado 

estatístico‟, por ser produto de um recorte que é realizado a partir de uma dada 

perspectiva, é mais adequadamente contemplado pela denominação „informação 

estatística‟. 

Contestamos o uso recorrente das expressões „informação e conhecimento‟, 

„dados e informações‟, „informações e documentos‟, „dados, informações e 

conhecimentos‟ e outras variáveis, sem discriminação do significado da expressão e de 

cada parte dela. Se há alguma relação entre conhecimento e informação, não se justifica 

que estas palavras sejam usadas uma pela outra, ou conjuntamente objetivando dar 

conta da abrangência da questão: “Este uso sinonímico não só oculta a distinção original 

dos termos „informação‟ e „conhecimento‟, associados respectivamente à natureza 

                                                 
17

 Tradução livre do original em espanhol. 

18
 Apresentamos em destaque a palavra „memória‟ quando utilizada no sentido do espaço em máquina em 

que são registrados os dados, por distinguir-se de seu sentido original relacionado a memórias humanas e 

sociais. 
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social do primeiro e subjetiva do segundo, mas também introduz distorções teóricas no 

entendimento da relação que mantêm entre si” (KOBASHI ; TÁLAMO, 2003, p. 12). 

Com base nas ideias de Setzer (1999), temos que, se o conhecimento é 

individual, seu acesso por outros é possível por uma unidade – que de algum modo é 

uma representação do conhecimento – chamada informação. O registro da informação 

em um suporte físico e seu armazenamento (em qualquer suporte) deflagra de fato uma 

outra unidade relacionada que chamamos dado. Para acessá-lo e utilizá-lo é necessário 

um processo interpretativo que é, por sua vez, informacional. A assimilação desta 

informação pode servir a uma tomada de decisão (em qualquer nível) ou a uma 

elaboração cognitiva mais complexa que permita construção de conhecimento. 

Construímos assim a outra parte do fluxo anteriormente apresentada, segundo 

Rendón Rojas, obtendo o seguinte quadro, concebido na forma espiralada mais que na 

circular, já que implica novos conhecimentos ou apenas novas informações:  

conhecimento – informação – dado – informação – conhecimento 

Este quadro configura o fenômeno do fluxo documentário, que se insere em 

circuito maior compreendido entre a produção e o uso do conhecimento. Este fenômeno 

é a ancoragem da Ciência da Informação.  

Silva (2002, p. 589) aborda do seguinte modo a informação de que trata a área: 

Sem cair em reducionismos negativos, mas procurando, ao mesmo 

tempo, delimitar, na medida do possível, um objecto cognoscível 

cientificamente, entendemos por informação (humana e social) o 

conjunto estruturado de representações codificadas (símbolos, 

significantes) socialmente contextualizadas e passíveis de serem 

registradas num qualquer suporte material (papel, filme, disco 

magnético, óptico, etc.) e/ou comunicadas em tempos e espaços 

diferentes. (destaque do autor) 

Desta forma, chegamos à noção de informação enquanto unidade do 

conhecimento que é processada por meio de registros em contextos institucionais 

específicos: 

É justamente esta transformação – a informação – que sustenta uma 

ação específica em uma situação específica. Compete à Ciência da 

Informação estabelecer segmentações do conhecimento – metadados e 

taxonomias – cada vez mais refinadas, com parâmetros de uso social no 

sentido mais amplo da palavra. Através disso ela pode balizar regras, e 

sistemas, para o trato da informação no contexto do conhecimento 

despersonalizado e fragmentado, habilitando as pessoas a 
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desenvolverem outros meios de racionalização. (...) De modo 

específico, a Ciência da Informação deve ser dirigida pela necessidade 

de resolver ou lidar com problemas. Entende-se que os problemas 

ocorrem por causa da complexidade e das contradições do próprio 

conhecimento e que é preciso contrapor estruturas de ordenação que 

permitam transformá-lo em informação – responsável pela geração de 

conhecimento efetivo e subjetivo. (...) Neste quadro o objeto da Ciência 

da Informação não é mais o intangível – o conhecimento – não é mais o 

suporte ou o local, mas algo tangível – a informação representada em 

diferentes formatos de organização (TÁLAMO ; SMIT, 2007). 

Partindo das necessidades de informação e da relação documento-sistema-

usuário que as contemplam (adaptando o esquema documento-biblioteca-usuário, 

proposto por Rendón Rojas, já que a biblioteca é um dos tipos de sistemas 

documentários), observamos que a informação de que tratamos é informação registrada. 

Esta se manifesta em Ciência da Informação como o objeto concreto a que se 

denominou „documento‟. 

Sem priorizar, inicialmente, a noção de registro de informação de sistemas 

documentários, que é objeto desta pesquisa, exploramos a seguir a noção de documento 

para localizá-lo propriamente no quadro das necessidades de informação em que nos 

pautamos. 

Embora o termo „documento‟ componha a linguagem de especialidade da 

Ciência da Informação, diferenciando-se substancialmente de seu uso no senso comum, 

sua definição em ciência, como aponta Severino (2007, p. 124), aproxima-se 

sobremaneira de nossos interesses: 

documento é todo objeto (livro, jornal, estátua, escultura, edifício, 

ferramenta, túmulo, monumento, foto, filme, vídeo, disco, CD etc.) que 

se torna suporte material (pedra, madeira, metal, papel, etc.) de uma 

informação (oral, escrita, gestual, visual, sonora etc.) que nele é fixada 

mediante técnicas especiais (escritura, impressão, incrustação, pintura, 

escultura, construção etc.). Nesta condição, transforma-se em fonte 

durável de informação sobre os fenômenos pesquisados. (destaques do 

autor) 

A construção histórica da noção de documento pela área é essencial para sua 

compreensão, como desenvolvemos em Ortega e Lara (2009, p. 676-692) a partir da 

corrente da Documentação, e que sintetizamos a seguir:  

A proposta inicial de Otlet (1996, p. 43) para a noção de documento refere-se ao 

registro do pensamento individual e da memória coletiva da humanidade, enquanto 

receptáculo e meio de transporte de ideias, servindo como instrumento de pesquisa, 
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ensino, cultura e lazer. Livro e documento constituem para ele “um suporte de uma certa 

matéria e dimensão (...) em que se incluem signos representativos de certos dados 

intelectuais (OTLET, 1996, p. 43). O livro pode ser abordado como conteúdo (ideias 

que se referem a um certo assunto, consideradas em um certo lugar e em um certo 

tempo) e como um continente (uma certa forma de livro e uma certa língua na qual se 

expressam as ideias). Tais formas seriam de duas classes: a forma da expressão objetiva, 

didática, científica, suscetível de progresso constante, como os moldes preparados para 

receber o pensamento; e as formas literárias propriamente ditas que correspondem aos 

gêneros e espécies que estudam a retórica. Os elementos que constituem o livro 

(elementos materiais, gráficos, linguísticos e intelectuais) são relativos ao „continente‟ 

ou „forma‟ no sentido amplo da palavra. Os elementos de „conteúdo‟ ou „fundo‟ são os 

científicos ou literários. Por trás do livro „continente‟ estaria o „conteúdo‟, a literatura 

em sentido amplo (OTLET, 1996, p. 47 e 106). 

Desde sua discípula direta Suzanne Briet (1951) até os franceses e espanhóis 

discípulos desta versão clássica da noção de documento, os traços iniciais se mantêm 

mas são acrescidos de elementos que se relacionam ao signo e à comunicação da 

informação, assim como a própria palavra informação e derivadas são introduzidas. 

Para estes pesquisadores, documento seria objeto simultaneamente de natureza material 

e conceitual, potencialmente informativo, pois apresenta capacidade de conservação, 

transporte, reprodução e comunicação do signo. Dentre os franceses, Escarpit (1991) 

trabalha com ideia de documento que reforça as noções de tempo e sincronia e de 

produção de informações novas, não apenas uma reativação do evento, apontando para a 

relação não linear entre emissor e receptor e para o papel protagonista do usuário 

(embora não adote este adjetivo). 

Outro ponto é aquele relativo às tipologias de objetos que caracterizariam os 

documentos pois, embora desde Otlet é claro que não é o tipo de objeto que define o 

documento mas seu uso enquanto tal, são ainda necessários esforços de categorização 

destas tipificações para que se possa operar de modo adequado com estes objetos na 

pesquisa da área e nas práticas documentárias. 

As categorizações elaboradas por Briet (1951), Meyriat (1981) e Buckland 

(1991a) (embora Otlet o tenha feito extensamente, adotamos aqui as abordagens mais 

sintéticas que encontramos) são sistematizadas a seguir: 
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 documentos textuais ou escritos em diversos suportes; e 

 pessoas, produtos, eventos, objetos naturais, artefatos (como objetos apontando 

pistas de atividades humanas, modelos designados para representar ideias e obras 

de artes).  

Buckland não contempla os eventos mas realiza síntese pertinente: 

 artefatos com intenção de constituir discurso (aqueles que convencionalmente 

chamamos de documentos); 

 artefatos que não tinham esta intenção (artefatos produzidos com função 

utilitária ou estética); e 

 objetos que não são artefatos (seres vivos e elementos da natureza em geral). 

Para Meyriat (1981), a noção de documento depende dos pontos de vista e dos 

métodos da Documentação. Segundo Desantes Guanter, documentação explica-se pela 

noção de informação e não existe sem esta. Na produção espanhola que este último 

autor representa, Lasso de la Vega tratou o documento, considerando as operações 

constituindo massa documental como condição necessária para a atividade científica e 

para o desenvolvimento da Ciência (ambos citados, respectivamente, por LÓPEZ 

YEPES, 1978 e 1995). Mas é Briet (1951) quem melhor explicita o documento no 

sentido específico da área, ao considerá-lo como documento secundário, ou seja, aquele 

que é produzido a partir de documentos iniciais ou originais, visando acesso e uso 

destes, como os catálogos, índices etc. 

Como generalização e abstração mais interessante a esta discussão, encontramos 

especialmente em Meyriat (1981), mas também em Sagredo Fernández e Izquierdo 

Arroyo (1983), e em Buckland (1991a), ideias que apontam a produção e o uso de 

documentos como categorias necessárias para a compreensão do conceito, que 

resumimos assim: 

 O documento é objeto produzido ou não com intenção de ser documento; 

 Um objeto pode ou não funcionar como documento, pois seu uso como 

documento é que determina que ele assim o seja; e 

 A função de informação de um mesmo objeto pode modificar-se com o tempo 

dependendo dos diversos usos deste objeto como documento. 
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Estas categorias de produção e uso de documentos são tratadas a partir da noção 

de „documento por intenção‟ (documentos produzidos para serem informativos) e de 

„documento por atribuição‟ (o uso é determinante para a função informativa do 

documento), elaborada por Meyriat (1991) e desenvolvida por Fondin (1995).  

A partir de outro texto, fazemos uso também das categorias „valores probatórios 

dos documentos‟ e „valores informativos dos documentos‟ que, de outro modo, 

permitem operar com conceitos sobre o documento no caso da informação arquivística. 

Em obra sobre princípios e técnicas dos arquivos modernos, Schellenberg (2006, p. 180-

182), baseado nos documentos elaborados a partir do cumprimento dos objetivos para 

os quais um órgão foi criado, como os administrativos, fiscais, legais e executivos 

(embora o conceito se aplique também a arquivos pessoais), define: 

 valores probatórios dos documentos: valores inerentes aos documentos 

decorrentes da prova que contêm da organização e funções, independente da 

qualidade da prova, mas do caráter da matéria provada; e 

 valores informativos dos documentos: valores inerentes aos documentos devido 

à informação que contêm, a qual pode relacionar-se, de modo geral, a pessoas 

(físicas ou jurídicas), coisas ou fenômenos; refere-se a valores que persistem 

mesmo depois de cessado o uso corrente do documento pois são de interesse a 

outros que não seus utilizadores iniciais. 

Em teoria arquivística, as condições de produção dos documentos determinam os 

processos de organização para uso. Nas categorias propostas por Meyriat o uso é 

determinante, mas os modos de produção dos documentos devem ser considerados para 

que se possa compreender seu caráter informativo. Da mesma forma, as condições de 

produção de documentos com fins arquivísticos – justamente porque são decorrentes da 

função que exercem na vida de pessoa ou instituição – relacionam-se ao uso que se quer 

fazer deles. Dito de outro modo, estes documentos são produzidos e o são de 

determinada maneira somente porque se sabe quais são os usos esperados. Disto decorre 

que este tipo de necessidade de informação apresenta relação próxima entre produção e 

uso, recolocando a afirmação corrente de que as condições de produção são os 

parâmetros adotados em processos arquivísticos, enquanto na organização bibliográfica 

o que está em questão é o uso previsto do documento. 
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As categorias de Meyriat e de Schellenberg fornecem conceitos operatórios 

necessários à compreensão da noção de documento segundo necessidades de uso da 

informação bibliográfica, arquivística e museológica. A produção e o uso de 

documentos se dão como decorrência destas necessidades distintas de informação, 

crescentemente mais elaboradas à medida que as sociedades desenvolvem maior 

complexidade. Os três tipos de necessidades de uso de informação apresentam 

características comuns, as quais, mais acentuadas em um aspecto que outro, apontam 

para suas diferenças, como na ideia proposta por Homulos, depois desenvolvida por 

Smit
19

. Podemos apresentar estas características comuns e distintas, segundo segue:  

 O documento é construído a partir de certa abordagem sobre um objeto (em 

geral, objetos utilitários ou estéticos, mas também textos escritos e outros), a 

partir da qual o profissional da área elabora a representação documentária (o que 

caracteriza a informação museológica); 

 As condições de produção do documento são consideradas em qualquer caso, 

mas exercem papel definitório quando se trata do documento que reflete a vida 

de uma pessoa ou de uma organização, já que é produzido de acordo com a 

função que deve exercer (o que caracteriza a informação arquivística); 

 O documento que é tradicionalmente reconhecido pela área é aquele cujo 

conteúdo é atribuído para subsidiar atividades com fins científicos, educacionais, 

utilitários, de lazer, por meio do que conhecemos como informação 

bibliográfica. Paradoxalmente, este é o tipo mais difícil de definir, como já 

comentamos. 

Constatamos como elementos intrínsecos à área: a informação materializada 

selecionada, o estabelecimento de relações de significação entre estes registros em um 

espaço institucional físico eletrônico ou convencional, e as estratégias para possibilitar o 

acesso às informações. Disto decorre que a Ciência da Informação não se explica pelas 

                                                 
19

 A ideia desenvolvida por Smit (1993) a partir de Homulos (1990) refere-se à relação de continuidade 

entre as instituições arquivo, museu e biblioteca, abordadas como instituições coletores de cultura. 

Posteriormente, Smit (2000b) apontou para o problema da ênfase no acervo como forma de elaborar as 

distinções e relações citadas. Diríamos, de modo semelhante, que a abordagem sobre „instituições 

coletoras de cultura‟ desloca o foco que deveria centrar-se nas „instituições de informação‟ e nos 

processos que as caracterizam. 
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instituições museu-arquivo-biblioteca, mas pelas ações de informação museológica, 

arquivística e bibliográfica visando acesso e uso que necessariamente ocorrem em 

espaços físicos institucionalizados. 

A noção de instituição adotada pela área se dá, portanto, quanto à elaboração do 

que se denomina como informação institucional. Para Smit (2000b, p. 34), 

„institucionalização da informação‟ é o fruto dos processos de estocagem e registro de 

informações, uma vez que estes decorrem de decisões institucionais (ou, por extensão, 

sociais). Este produto que a área realiza  

confere status a certas informações e o nega a outras. A informação, ao 

ser institucionalizada em nome de uma utilidade que lhe foi atribuída, é 

organizada em nome de objetivos institucionais. A institucionalização 

da informação (...) encontra sua justificativa cultural, social e 

econômica à medida que esta informação é disponibilizada para a 

sociedade, ou comunidade, que financia a manutenção do estoque. 

Deste modo, podemos dizer que a institucionalização da informação ocorre em 

função das especificidades dos objetivos institucionais. Trata-se de fato das 

necessidades de informação operadas em uma instituição no sentido de instituição 

social, e não quanto a sua figura jurídica. Estas especificidades institucionais estão 

ancoradas, por sua vez, em espectro caracterizado por necessidades de uso de 

informação bibliográfica, arquivística e museológica, a qual precisa ser delineada para a 

elaboração do serviço de informação.  

A articulação entre a noção de produção do documento e a de uso do documento 

são a base de seu entendimento, já que o documento não existe em separado da noção 

de informação, enquanto objeto que apresenta intenção de informar.  

Quanto à noção de uso do documento, embora o escopo da área seja muitas 

vezes deslocado arbitrariamente para a figura do usuário, a questão que se coloca é mais 

complexa já que o usuário não é um indivíduo qualquer, mas um indivíduo que se 

constitui enquanto usuário de informação por ser abordado a partir de um contexto 

social e sistêmico de uso real ou potencial de informação. É preciso distinguir entre 

pessoas que usam informação e usuários de informação, embora estes dois tipos possam 

constituir o mesmo indivíduo, ou seja, ambos são objeto de estudos sociológicos, 

antropológicos, psicológicos, educacionais ou outros, mas apenas o segundo tipo é 

inerente ao ponto de vista da Ciência da Informação. Por exemplo, alguém que usa 

informação quando lê um livro de ficção em sua casa ou quando é informado por um 
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amigo sobre um fato de importância para sua vida não é usuário de informação, mas 

pode ser tomado como tal por ações profissionais, portanto, intencionais, sistemáticas e 

objetivas. Deste modo, há questões pragmáticas da informação no contexto da prestação 

destes serviços que são mais amplas que a mera afirmação da relevância do usuário. 

Quanto à noção de produção de documentos, refere-se à produção de 

significações sobre objetos ou dados selecionados para que estes se tornem documentos 

e, portanto, exerçam a capacidade de informar a usuários de um sistema. Deste modo, 

trata-se de noção de documento que se refere a algo que é configurado como tal no 

âmbito do sistema documentário e que é, portanto, produto da prática documentária. 

Portanto, não se trata propriamente da produção material do documento, mas da 

construção de significações relacionadas a uma certa instância material que implica em 

diferentes modos e níveis de produção material, dependendo do caso. 

Os documentos que compõem conceitualmente e de modo aplicado a Ciência da 

Informação referem-se às informações materializadas que são selecionadas e 

organizadas em um sistema, produzindo significações que objetivam orientar o processo 

de significação pelos usuários do sistema. Como decorrência, a Ciência da Informação 

seria a área voltada à satisfação de necessidades de informação por meio da elaboração 

de relações de significação a partir de documentos de sistemas de modo a promover 

processos de significação por seus usuários. 

Os sistemas documentários em que são se dão estas relações de significação são 

tratados no próximo subcapítulo. 

2.3 Os sistemas documentários 

Meyriat (1981, p. 58) aborda a área no contexto dos conjuntos documentais, nos 

quais o significado da informação não está separado de seu suporte. Seu objeto de 

estudo passa pelas condições em que este suporte é concebido, produzido e distribuído, 

pois as alterações que sofre nestas diferentes etapas influem em sua capacidade 

informativa. Todos os elementos do sistema tecno-social da documentação e as inter-

relações que os unem são seus objetos privilegiados. 

O sistema é entendido por Meyriat (1981, p. 57) como um conjunto de 

elementos ligados entre si, de modo a serem interdependentes e orientados tendo em 

vista atender um objetivo, que é o de obter informação. Estes elementos são de três 
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tipos: os seres humanos, essencialmente a pessoa ou o grupo de pessoas que busca 

informação e seus intermediários; os objetos materiais, ou seja, os documentos e as 

máquinas empregadas para tratar os documentos; e os procedimentos ou técnicas 

necessárias para esse tratamento. 

A compreensão sobre sistemas documentários tornou-se ainda mais importante 

atualmente em função da ampliação de possibilidades de acesso à informação 

proporcionadas pelo ambiente da Internet. Como este ambiente se configura como 

estoque de informações, e não como um sistema – ainda que englobe vários sistemas –, 

os recursos de busca nele implementados devem levar em conta esta peculiaridade.  

A seleção e a organização de documentos realizadas em um sistema implicam a 

constituição do que chamamos de coleção, ou seja, um conjunto de documentos, que se 

relacionam entre si, configurando-se como algo coerente e com personalidade própria 

que, por isso, pode vir a fazer sentido para determinados segmentos de usuários. A 

noção de relação refere-se a que uma coisa só é compreendida quanto a uma outra, e a 

ideia de informação implica sempre em contexto.  

Se um serviço de informação tem um propósito, evidenciado por ações objetivas 

na construção e gestão do sistema, isto pode ser percebido por seus usuários. Por estes 

motivos, o ambiente da Internet distingue-se do de uma biblioteca ou de qualquer outro 

sistema documentário. 

O sistema documentário é um sistema de mediação da informação construído e 

gerido com o fim de possibilitar a navegação na complexidade informacional que 

caracteriza o mundo contemporâneo. Ao discorrer sobre o ambiente da Internet, é 

importante distinguir entre a noção abstrata de biblioteca universal – repositório dos 

conhecimentos produzidos pela humanidade – e a biblioteca enquanto serviço de 

informação. Esta última implica em um projeto de trabalho que inclui atividades de 

seleção e organização de determinadas informações para determinados usuários, 

segundo um objetivo delineado. 

Vale ressaltar que, a despeito de uma certa „idealização internética‟, nem toda 

informação está na Internet, nem toda informação é recuperada pelos motores de busca 

da Internet, e nem todo indivíduo pode ou sabe acessar a informação que se encontra na 

Internet.  
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Segundo Rendón Rojas (2005a, p. 130), a partir da noção de documento em 

Bibliotecologia (segundo tradução de termo comentado anteriormente), pode-se explicar 

o caos da informação na Internet. Explica que há caos porque os documentos 

disponíveis na Internet de modo disperso não estão estruturados, analisados, 

manipulados pelos profissionais da informação e, em função disso, quando alguém “se 

introduce a ese mundo, más bien se tropieza con información en lugar de realizar un 

encuentro planeado y deseado”. 

Processos e produtos para mediação e uso da informação foram desenvolvidos e 

aprimorados segundo as noções de contexto, seleção e articulação interna. Portanto, 

devemos distinguir entre os sistemas disponíveis na Internet que seguem os princípios 

para construção, gestão e uso citados, e o ambiente da Internet em seu todo, para o qual, 

devem ser pensados métodos próprios para acesso à informação, a julgar pelos 

poderosos motores de busca de que já dispõe. 

Estas questões reforçam a necessidade atual de definir e caracterizar os sistemas 

de que trata a área, embora esta seja uma tarefa epistemológica a ser continuamente 

realizada. Os sistemas de que tratamos são compostos por unidades potencialmente 

informacionais que são selecionadas e organizadas, de tal modo que a seleção realizada 

e a relação estabelecida entre estas unidades deflagram a hipótese de organização 

adotada para o sistema. Aspectos relativos à coleção e a suas referências demonstram a 

diversidade de sistemas documentários, como segue (à exceção dos sistemas 

administrativos que comentaremos posteriormente). 

Uma coleção de documentos, selecionados e ordenados, pode ser por si mesma 

um sistema documentário. Significa dizer que uma biblioteca pode ser composta 

somente pela coleção de documentos selecionados e ordenados, como ser composta pela 

coleção e por seu catálogo como instrumento facilitador de acesso aos documentos. Ou 

seja, uma biblioteca sem catálogo é um sistema, tanto quanto uma biblioteca que possua 

um catálogo. A base desse sistema, no entanto, é frágil, pois nem sempre ficam 

evidentes os princípios utilizados para sua conformação. 

Muitas bases de dados bibliográficas, por outro lado, configuram-se como 

serviços que apenas referenciam documentos, mas não têm necessariamente a posse dos 

mesmos, nem disponibilizam estes documentos a interessados, embora exista a coleção 

(virtual) de documentos a partir da qual a base de dados foi construída. Estas bases de 

dados constituem-se também como sistemas documentários.  
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Há bases de dados, como as cadastrais e as estatísticas, cujos registros que a 

compõem não referenciam documentos constituídos, mas dados esparsos, ou seja, dados 

relativos a um assunto ou fato, originalmente dispersos ou organizados em arquivos sob 

outra forma, e que foram reunidos e submetidos a uma nova estruturação na forma de 

registros com um fim específico. Estas bases de dados – denominadas de bases de dados 

factuais – são sistemas documentários, embora não haja coleção ou acervo relacionado, 

no sentido tradicional a que nos referirmos anteriormente. 

A ideia da „coleção virtual‟ tratada por Buckland (1991b, p. 354) relaciona-se, 

por exemplo, às bases de dados de monumentos de uma cidade. Estes monumentos, 

abordados como documentos, não são eles mesmos coletados e organizados em um 

espaço físico chamado biblioteca, museu ou outro. Neste caso, o espaço físico que está 

em questão, ou seja, aquele que determina a seleção realizada, é o espaço da cidade 

onde os monumentos estão dispostos, e a base de dados é o espaço onde a relação entre 

estes documentos é construída por meio de suas representações documentárias. O 

mesmo vale para parques naturais ou outros ambientes tomados como documentos. As 

bases de dados que os representam são sistemas documentários. 

Deste modo, um sistema documentário pode ser uma coleção selecionada e 

ordenada e prescindir de um catálogo ou base de dados que a referencie, como pode ser 

um catálogo ou base de dados e prescindir da coleção para acesso por usuários. A 

condição ideal para a promoção do acesso à informação seria a situação que apresenta 

base de dados e coleção referenciada; a base de dados facilita o acesso à informação 

sobre os documentos existentes e a coleção permite oferecer o acesso a esses 

documentos. Um sistema documentário pode ser também uma base de dados que não 

faz referência a documentos constituídos, mas a dados esparsos, como explicitamos 

anteriormente, configurando situação em que a etapa de acesso a documentos, 

posteriormente ao acesso aos registros de informação, não é necessária. E, por fim, um 

sistema documentário pode ser uma base de dados cujos documentos referenciados 

nunca poderiam ser coletados e ordenados na forma de uma coleção (no sentido 

tradicional), mas o acesso a estes documentos constitui etapa do processo de acesso à 

informação. 

Segundo Moreiro González (1998, p. 33-34), os serviços de informação 

baseados na recuperação oferecem ampla variedade de documentos, de objetivos e de 

tratamento. Segundo ele, para chegar a alcançar a informação desejada, todos devem 
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realizar em maior ou menor intensidade e complexidade atividades relacionadas: à 

relação indicial (fornecer ao usuário informação existente sobre documentos e 

pertinente às suas demandas); ao acesso físico ao documento; aos custos do serviço (em 

termos de dinheiro, tempo e esforço); e ao reconhecimento do nível de competência 

intelectual e de experiência que requer o usuário para compreender a informação dos 

documentos. 

O que está em questão é o aspecto indicial ou referencial dos registros de 

informação com que opera a área, para o que necessitam ser suficiente e devidamente 

descritos. O aspecto indicial de um sistema documentário se dá por meio de atividades 

que promovem o acesso à referência dos documentos dos quais se informou a existência 

ou o acesso direto à informação apresentada nos registros, caso das informações 

factuais.  

Como dissemos, alguns sistemas ocupam-se de apenas informar sobre a 

existência de documentos, enquanto outros se ocupam também de manter coleções de 

documentos de modo organizado para que possam ser utilizados, como ocorre em 

bibliotecas, museus e arquivos, cada qual a seu modo. As bases de dados bibliográficas 

nem sempre incorporam a função de promover o acesso aos documentos que referencia, 

embora a tecnologia tenha facilitado o acesso direto ao texto eletrônico do documento 

ou a indicação da instituição que possui o documento. 

Neste sentido, inferimos que o que caracteriza o sistema documentário é o 

conjunto de princípios adotados para sua conformação (a qual se dá pela seleção de 

informações e pela elaboração de relações entre as mesmas) e os serviços que 

promovem acesso a estas informações e seu uso efetivo. Mesmo em um museu em que a 

coleção é constituída a cada exposição, a ação referencial e a de acesso são realizadas. 

As referências produzidas no âmbito dos sistemas documentários são 

denominados de registros de informação, enquanto unidades concretas que os 

compõem. Estes registros são representações documentárias, no sentido de produto, ou 

resultado da representação documentária, no sentido de processo. Apresentam 

elementos simbólicos – aqueles que efetivamente operam na significação pois possuem 

competência para informar – a que denominamos de informações documentárias. 

Informação documentária é aquela apreendida, registrada e armazenada em um sistema 

de informação (documentária) de forma a ser passível de recuperação e uso para os mais 

diversos fins demandados pela sociedade. Dito de outro modo, os registros de 



45 

 

 

informação são instâncias físicas, cuja instância simbólica são as informações 

documentárias. Por este motivo, os sistemas a que nos referimos são denominados de 

sistemas de informação documentária, ou simplesmente, sistemas documentários.  

Segundo Moscoso (2006, p. 521), os sistemas de informação documentária são 

sistemas de símbolos que representam, em terminologia informática, o „mundo real‟ ou 

„mundo objeto‟, e para o qual se faz uso de um aparato conceitual que permite expressar 

as características dos elementos que conformam o mundo a que fazem referência. Por 

isto, estes sistemas realizam a representação concreta e tangível da informação.  

Codina (1994, p. 444-445) apoia-se em Soergel (1985) e Willitts (1992) (embora 

estes últimos utilizem outra terminologia) para definir sistema de informação 

documentária como um sistema que aceita documentos (de uma certa coleção) e 

necessidades de informação como entradas e produz pessoas informadas como saída. 

Este processo de transformação ocorre a partir das funções de representação 

(representações formais dos documentos e das necessidades de informação) e de 

comparação (comparação entre documentos e necessidades de informação e seleção dos 

documentos que apresentam um maior grau de similaridade com a necessidade de 

informação).  

Aquilo que se busca representar no sistema é a entidade. Segundo Abadal e 

Codina (2005, p. 43), no entanto, além da entidade-documento, o sistema busca 

representar a entidade-necessidade de informação, a que também chamam de pergunta. 

Somente assim a função comparação consegue operar entre a necessidade de 

recuperação e a representação do documento. 

Dito de outro modo, os sistemas documentários viabilizam a organização da 

informação por meio da estruturação de campos e do seu preenchimento formando 

unidades representativas, e a busca da informação por meio de questões que são 

equiparadas a estas unidades.  
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Com base em Moreiro González (1998, p. 27), entendemos que o sistema 

documentário opera como uma intervenção artificial na produção e uso do 

conhecimento que permite aos usuários o acesso à informação (Figura 1).  
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Figura 1: Produção e uso do conhecimento e sistema documentário. 
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A intervenção realizada pelo sistema refere-se a ações voltadas à gestão do fluxo 

da informação (Figura 2) e à gestão do fluxo dos documentos (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Gestão do fluxo de informações do sistema documentário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gestão do fluxo de documentos do sistema documentário.  
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Wellisch (1987, p. 21-33, destaques do autor) trata dos sistemas que se ocupam 

da representação e recuperação da informação (Figura 2), ou seja, segundo a 

terminologia que desenvolve, dos sistemas que realizam o controle bibliográfico, cuja 

meta seria a de permitir que um usuário recupere documentos através de certas 

características específicas. Afirma que a maneira mais primária de conseguir o controle 

de uma coleção de documentos consiste em inspecionar todos os documentos, um a um, 

até que sejam encontrados todos os documentos desejados; outra maneira, mais 

eficiente, é produzir substitutos de documentos. Estes substitutos listam as 

características através das quais os documentos podem ser procurados e são arranjados 

de tal forma que todas e cada uma destas características possam ser examinadas 

individualmente ou em qualquer combinação desejada. Esse procedimento consiste em 

dividir o universo de documentos em subunidades administráveis, o que torna o sistema 

de controle bibliográfico independente da coleção dos documentos. Disto decorre que 

este sistema não se preocupa necessariamente com a transmissão dos documentos 

referenciados aos usuários, como já tratamos. 

Portanto, um sistema de controle bibliográfico tem uma saída que consiste em 

uma lista ordenada de substitutos de documentos que satisfazem às seguintes condições: 

 identificação dos documentos: os substitutos dos documentos devem identificar 

cada documento de maneira única; 

 transcrição de dados: os substitutos devem ser registrados por letras e/ou dígitos 

que sejam conhecidos tanto pelos operadores quanto pelos usuários do sistema; e 

 arranjo dos substitutos dos documentos: os substitutos dos documentos devem 

ser ordenados em sequência fixa e universalmente conhecida (alfabética, 

numérica ou alfanumérica), de acordo com as regras de arquivamento e 

ordenação do sistema. A cada substituto é atribuído um lugar único e, por 

conseguinte, previsível, a partir do qual poderá ser recuperado. Se nenhum 

documento novo for manipulado pelo sistema, este manter-se-á num estado de 

equilíbrio, ou seja, nada perturbará o arranjo dos substitutos dos documentos nos 

vários arquivos que são mantidos no sistema, tais como arquivos de nomes de 

autores e títulos. 

Para o autor, estas condições ocorrem do modo como segue. 
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A etapa de identificação do documento faz uso de um código de catalogação que 

prescreve uma rotina, pela qual todas as características do documento podem ser 

tratadas, de forma a se adequarem a um modelo prescrito com precisão. A 

transformação dos dados no documento-fonte para os do substituto do documento é uma 

transformação homomórfica de muitos-para-um, que se dá deste modo porque, 

normalmente, não é o texto completo de uma folha de rosto (de onde a maior parte dos 

dados identificadores de um livro são retirados) que é transcrito, mas somente algumas 

partes selecionadas. Segundo nota de Wellisch, um homomorfisma é uma transformação 

de uma estrutura complexa de muitos-para-um, que mantém de maneira invariante uma 

estrutura mais simples. 

A etapa de transcrição dos dados segue rotina em que cada caracter em que são 

expressas as características de identificação deve ser transcrito exatamente, tal como 

encontrado no original. Se o original apresentar variações como erros de ortografia, 

estas devem ser fielmente registradas, embora possam ser corrigidas ou uniformizadas 

em uma nota. Esta é uma transformação de um-para-um, ou transformação isomórfica. 

A etapa de arranjo dos substitutos dos documentos também apresenta como 

resultado uma transformação homomórfica de muitos-para-um, uma vez que certas 

palavras (tais como artigos) são desprezadas, assim como os sinais diacríticos. 

O autor finaliza o que denomina como controle descritivo em um sistema de 

controle bibliográfico afirmando que, sendo objetivo deste sistema a identificação de 

documentos, será capaz de exercer pleno controle sobre os documentos recentemente 

chegados, aplicando-lhes diversas rotinas de controle. Estas rotinas conduzem à redução 

da variedade potencialmente ameaçadora da entrada a um nível aceitável, através de 

uma série de transformações homomórficas e isomórficas, e um modelo ordenado, de 

forma que a saída permaneça nos limites prescritos, possibilitando a recuperação de 

documentos de acordo com certas características formais de identificação especificadas. 

Como dissemos, as conceituações acima não incluem os sistemas 

administrativos, já que não são estes que têm sido priorizados pela Ciência da 

Informação. Estes sistemas possuem características próprias que são exploradas à frente. 

Recolocando afirmação de Tálamo (1997, p. 3), o sistema é simultaneamente um 

modo de organização e uma forma de comunicação da informação. Parte dos modos de 

organização compõe o que se convencionou chamar de Análise Documentária; embora 
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o termo esteja perdendo sua atualidade, ainda exerce seu valor conceitual no âmbito das 

operações documentárias. 

A comunicação documentária é, portanto: “processo que envolve a codificação e 

a decodificação de conteúdos informacionais, ou seja, o tratamento e a recuperação da 

informação”, segundo Lara (1993, p. 4). Com base nesta autora, Cohen (1995, p. 7,  

destaque da autora) parte da proposição de que os sistemas documentários constituem-

se como sistemas de comunicação, onde há emissão e recepção de mensagens, isto é, 

ocorre um processo comunicacional denominado comunicação documentária, destinado 

a – através do produto documentário – tornar o usuário „informado‟. O usuário é o ator 

que dispara uma situação de comunicação, pois é o ato da recepção que determina o 

estabelecimento ou não de uma comunicação. A mensagem é de interesse central para 

os sistemas documentários pois é através dela que se recupera a informação. 

Cohen (1995, p. 7, 10, 51) afirma ainda que, para que a comunicação 

documentária ocorra é necessário que a informação documentária – produto que é 

transmitido neste processo – seja portadora de um significado tal que o usuário possa ser 

capaz de processá-la mentalmente, a fim de obter a informação desejada. A 

comunicação documentária é então um processo que exige, de um lado, a informação 

documentária e, de outro, o usuário que se apropria desta informação. Este processo 

comunicacional realiza-se através de e no sistema documentário, ou, dito de outro 

modo, no campo dos sistemas formais de comunicação, os sistemas documentários são 

aqueles que realizam a comunicação documentária. Estes sistemas lidam com atos de 

comunicação materialmente explícitos, isto é, o documento, sua representação, a 

pergunta do usuário, a ação comunicativa do profissional de informação etc.  

Para López Yepes e Sagredo Fernández (1981, p. 116, citados por GARRIDO 

ARILLA, 1996, p. 22), o resultado desta metamorfose que o documento sofre nas mãos 

do documentalista culmina quando a informação liberada é difundida e transformada em 

fonte seletiva de informação. Então a mensagem documentada se faz mensagem 

documentária, informação atualizada. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DOS REGISTROS DE 

INFORMAÇÃO 

De fato, considerando-se que a recuperação da informação seja o objetivo do 

processo documentário, tem-se que a informação não se apresenta como objeto, mas 

como um ponto de vista adotado para analisar os processos e objetos do mundo. (...) 

O objetivo do campo da Ciência da Informação, nesse sentido, é a formulação de 

sistemas significantes dos conteúdos registrados para fins de recuperação da 

informação. Tais sistemas significantes constituem a informação qualificada para 

recuperação e uso dos conteúdos originais. Por isso, tais sistemas funcionam como 

memória social (TÁLAMO ; SMIT, 2007, p. 41). 

 

Apresentamos inicialmente algumas abordagens e conceitos sobre 

Representação Descritiva. Em seguida, tratamos da estruturação do registro de 

informação no contexto das chamadas bases de dados documentárias. Esta abordagem 

estrutural nos permite tratar de conceito basilar ao tema da pesquisa, qual seja, o de 

unidade documentária, cuja origem está no princípio monográfico proposto por Otlet 

que, por sua vez, baseou-se nos princípios de Catalogação de Panizzi, e foi desenvolvida 

no contexto francês. Posteriormente, tratamos dos primórdios da Catalogação, para 

introduzir a corrente anglo-americana representada pela sistematização de princípios 

realizada por Panizzi, e continuada por vários téoricos até chegar à proposta do modelo 

FRBR. Finalizamos tratando brevemente das relações entre as noções de assunto e de 

obra em Representação Descritiva, que se fizeram presentes no histórico traçado. 

O capítulo percorre aspectos da incorporação de elementos da Ciência da 

Computação pela Ciência da Informação, fenômeno que deve considerar que os 

processos documentários são muito anteriores ao surgimento dos computadores, o que 

conduziu à produção de instrumentos documentários marcadamente identificados por 

situações de transição. Deste modo, podemos observar que o Manual de Referência do 

UNISIST para descrições bibliográficas é antes uma proposta de estruturação de bases 

de dados documentárias que apenas manual de descrição de campos. Norma para 

descrição bibliográfica bastante estruturada também é a ISBD. Já o AACR2 e o formato 

MARC apresentam simultaneamente elementos da descrição em fichas de papel e em 

registros eletrônicos, configurando-se como conjunto de instrumentos mais disseminado 
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e amplamente conhecido e adotado. A exploração de modelo conceitual, o FRBR, vem 

tentando superar estas contingências históricas, embora desconsidere ainda 

desenvolvimentos já realizados pela área. 

Em função de a Ciência da Informação estar contemplada em sua origem 

especialmente pelas teorias e metodologias da Biblioteconomia, a caracterização que 

realizamos neste capítulo está centrada na organização da informação bibliográfica. 

Contudo, parte desta caracterização é genérica e se refere de fato a fundamentos básicos 

dos diversos registros de informação dos sistemas documentários segundo as 

necessidades de uso de informação que determinam sua construção e gestão. 

3.1 Abordagens e conceitos sobre Representação Descritiva 

As normas utilizadas atualmente têm sua mais remota origem na consolidação de 

antigas soluções evidenciadas nas práticas de representação descritiva realizadas em 

catálogos de bibliotecas e bibliografias.  

A catalogação pode ser definida como a criação de catálogos de biblioteca. 

Segundo o Manual de Referência do UNISIST (UNESCO. Programa General de 

Información y UNISIST, 1986, p. 0.4), as regras de catalogação afetam todo o registro 

bibliográfico, contemplando a descrição física da entidade bibliográfica, a 

responsabilidade gráfica, entre outros, incluindo a seleção e forma dos cabeçalhos de 

assunto. Neste Manual consta ainda que as regras de descrição bibliográfica apresentam 

o mesmo objetivo que as regras de catalogação mas excluem a seleção e forma dos 

cabeçalhos de assunto.  

A descrição bibliográfica é então parte da catalogação.  

Garrido Arilla (1996, p. 25) observa que para alguns autores só existe a 

Descrição Bibliográfica, que aglutinaria todas as outras operações do nível externo do 

documento; outros identificam a Descrição Bibliográfica com a Catalogação; e um 

terceiro grupo trata a Descrição Bibliográfica e a Catalogação como operações 

independentes.  

Temos observado que o termo Representação Descritiva, por sua vez, é adotado 

com o objetivo de fornecer uma dimensão maior à atividade da catalogação, evitando 

restringi-la a atividades relacionadas aos catálogos de biblioteca. O termo é mais 
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presente em currículos de cursos de Biblioteconomia ou cursos congêneres de 

denominação distinta. 

Deste modo, os termos „catalogação‟, „descrição bibliográfica‟ e „representação 

descritiva‟ são às vezes tomados como sinônimos. Contudo, consideramos o segundo 

como parte do primeiro, e o terceiro sendo adotado com o objetivo de explicitar a 

amplitude de sistemas de informação em que se dão os processos, para além das 

bibliotecas como no caso do primeiro, embora não inclua os pontos de acesso de 

assunto. A carga semântica destes termos leva à identificação de grupos profissionais de 

características próprias ao distinguir os catalogadores daqueles que operam com outras 

metodologias de descrição de documentos (como as dos sistemas de informação 

científica), pois o termo catalogação é revestido do estigma redutor que muitos delegam 

à figura da biblioteca e do bibliotecário que nela atua. 

Assim como há a corrente que adota a terminologia „representação descritiva‟ e 

„representação temática‟, a corrente norte-americana faz uso dos termos „catalogação 

descritiva‟ e „catalogação de assunto‟. Nesta abordagem, o termo Catalogação 

contempla, em tese, a construção e gestão do catálogo como um todo, e não apenas a 

descrição. Por outro lado, a linguagem documentária grandemente adotada na corrente 

norte-americana é a lista de cabeçalhos de assunto, instrumento construído sob bases 

essencialmente empíricas. A Análise de Assunto, que sustenta esta abordagem, está 

pautada no conceito de aboutness, o qual opera com a ideia de conteúdos presentes no 

documento e não de conteúdos atribuídos ao documento segundo contextos específicos 

(como tratado em LARA ; ORTEGA, 2006 e LARA, 2006). O modelo FRBR que 

citamos à frente é uma proposta de retomada e aprofundamento dos princípios de 

catalogação que pretende avançar para o campo da representação temática, embora não 

recupere os fundamentos da organização da informação, em especial aqueles relativos 

aos estudos sobre linguagens documentárias. 

Embora a corrente norte-americana apresente alto grau de influência 

internacional, interessa tratar da abordagem a que a corrente espanhola chama de 

Análisis Documental, segundo Garrido Arrila.  

Esta autora (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 17-18) trata da Análise 

Documentária a partir da Ciência da Documentação, por entender estar aí sua origem e 

desenvolvimento como uma das fases do processo documentário, especificamente a fase 

do tratamento documentário. Retoma a missão da Documentação como aquela em que 
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se dá a coleta de informação sobre qualquer tipo de documento, em qualquer suporte, 

atuando sobre ela de maneira analítica para reorfertá-la aos usuários. Segundo Garrido 

Arilla, a Documentação seria o transcurso até a comunicação da informação. Para 

localizar a Análise Documentária, recupera Otlet que distingue um conjunto de 

operações que tem como objeto o ciclo completo a que deve ser submetido o 

documento: a aquisição e descrição dos documentos em primeiro lugar, assim como a 

distribuição, circulação, conservação e perda
20

 dos mesmos que, em conjunto, 

constituem o processo informativo-documentário.  

Garrido Arilla (1996, p. 20) afirma que a Análise Documentária, antes de ser 

disciplina acadêmica nas universidades ou especialidade profissional, é um meio de 

resolver um problema: o da crescente dificuldade do usuário para acessar por sua conta 

e risco os documentos ou a informação que necessita. A autora define Análise 

Documentária como uma técnica formada por um conjunto de operações destinadas à 

recuperação da informação, que tem uma função de intermediação no processo de 

circulação de dados entre o produtor e o usuário. A Análise Documentária está 

vinculada, portanto, a esta necessidade de informação por parte do usuário.  

Segundo esta autora, a Análise Documentária (não o termo, mas seu significado) 

tem origem anglo-saxã. Acredita, no entanto, que foi Otlet quem propôs como parte 

constituinte da Análise Documentária, além da descrição e da análise dos documentos, 

os possíveis produtos a que dá lugar (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 21).  

Como mostramos à frente, as primeiras reflexões sobre a descrição de 

documentos e seus objetivos são inglesas e depois estadunidenses, e antecedem em 

algumas décadas a contribuição de Otlet, mas a dimensão da oferta de produtos de 

informação pensada por este é anterior às iniciativas anglo-americanas e se 

sedimentaram em solo francês com o desenvolvimento da Documentação. De fato, se os 

princípios de catalogação que conhecemos foram formulados na Inglaterra, a amplitude 

e riqueza dos serviços de biblioteca posteriormente apresentada nos Estados Unidos é 

decorrência das ações inovadoras de catalogação cooperativa, pautadas em critérios de 

caráter econômico para possibilitar eficientes serviços de acesso a documentos, mais 

que em reflexões filosóficas sobre necessidades de informação. 

                                                 
20

 „Perda‟ é a tradução literal do termo adotado pela autora. Supostamente refere-se a uma das 

possibilidades de eliminação do documento, no contexto do ciclo a que é submetido. 
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Garrido Arilla (1996, p. 21-22) trata dos conceitos de „forma‟ e „conteúdo‟ de 

um documento por levar a uma fronteira que força os pesquisadores a enquadrar as 

operações de um lado ou de outro, ou seja, operações da Análise Formal ou da Análise 

de Conteúdo do documento. De qualquer modo, segundo ela, para alguns autores, a 

Análise Documentária é um conjunto de operações efetuadas tanto no „continente 

quanto no conteúdo do documento‟, por meio das quais é extraída do documento 

primário „certa‟ informação, que transforma os documentos originais em secundários, 

identificativos dos primeiros (destaque da autora). 

O conceito de documento em Documentação é amplamente apresentado como 

suporte material (continente) que serve de amparo ao conhecimento (conteúdo 

intelectual), do que decorre que, para realizar a análise destes dois níveis dicotômicos 

do documento – sua forma e seu conteúdo – existem também duas operações 

específicas. Por isso, quando ocorre a análise do continente, realiza-se sobre o 

documento um tipo de análise da forma documental, e quando a operação realiza-se 

sobre o conteúdo, a análise dá-se sobre a mensagem documentária (GARRIDO 

ARILLA, 1996, p. 23).  

De modo interessante, García Gutiérrez (1984, p. 65) opera com a dicotomia do 

signo linguístico saussureano para mostrar a estrutura e elementos do documento 

científico como meio comunicativo, por meio do seguinte esquema: 

 

documento 

científico 

continente forma 

fundo 

conteúdo forma 

fundo 

Segundo ele, o continente do trabalho científico compõe-se de duas partes: 

 a forma (suporte material, papel, formato etc.); e 

 o fundo (dados de identificação do documento, autor, editora, ano etc.).  

Os elementos do conteúdo do trabalho científico se dividem, por sua vez, 

segundo os seguintes aspectos: 

 forma do conteúdo (exposição, estrutura, apresentação dos dados, etc.); e  

 fundo do conteúdo ou conceitos utilizados (contribuições do trabalho, 

experiências, conclusões etc.). 
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Deste modo, inferimos que o tratamento da forma e do fundo do continente 

refere-se à descrição física e à identificação dos dados do documento, e o tratamento da 

forma e do fundo do conteúdo do documento refere-se à atribuição de assuntos ao 

mesmo (fundo), processo que faz uso da estrutura de apresentação dos conteúdos do 

documento (forma). 

Garrido Arilla (1996, p. 23) cita as duas correntes teóricas diferentes relativas ao 

termo Análise Documentária geradas, segundo ela, pela divisão entre Análise Formal e 

Análise de Conteúdo: 

 Análise Documentária como um conjunto de operações efetuadas tanto no 

conteúdo quanto na forma documental (Análise de Conteúdo/Análise Formal); e 

 Análise Documentária como Análise de Conteúdo do documento. 

O nosso entendimento é o de que o primeiro significado apresenta maior 

coerência sob o ponto de vista terminológico, já que o termo induz à comprensão de 

todos os processos sobre o documento. No Brasil, observamos que o uso do termo 

Análise Documentária refere-se em geral ao segundo significado acima, entre outros 

motivos, pelo reconhecimento da pesquisa realizada pelo Grupo Temma, da ECA/USP, 

desde os anos 1980, sob esta denominação. Por sua vez, Garrido Arilla, a despeito da 

abordagem abrangente que apresenta sobre Análise Documentária, adota o termo no 

sentido de Análise de Conteúdo do documento, e usa o termo Catalogação para tratar da 

Catalogação Descritiva e da Catalogação por Assuntos.  

Garrido Arilla (1996, p. 22, 24) afirma também que Fondin (1977) propôs um 

vocabulário unificado para tratar dos conceitos e operações relacionadas ao tema que, 

segundo ele, encontrava-se em anarquia. A autora entende as duas abordagens sobre 

Análise Documentária e esta iniciativa de Fondin como relativa a posições teóricas 

adotadas por alguns autores, em geral isolados da prática profissional. Segundo ela, no 

contexto destas práticas, todo o ciclo sobre o processamento técnico da informação a 

que se submete o documento tem, há séculos, operações e denominações claras.  

Constatamos que esta autora deflagra em sua obra, embora não desenvolva, a 

ausência de reflexão em torno da questão da dupla abordagem europeia sobre Análise 

Documentária – que inclui a análise formal e de conteúdo para uns, e apenas a análise 

de conteúdo para outros, mas produziu avanços teóricos relevantes para esta última –, e 

a abordagem norte-americana de Catalogação, que engloba análise formal e de conteúdo 
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como processos para produção dos catálogos de bibliotecas a partir de instrumentos 

documentários pouco úteis a outros tipos sistemas. É neste contexto da Catalogação, no 

entanto, que se encontra a história das práticas, debates e elaboração de códigos que não 

pode prescindir desta pesquisa.  

Deste modo, segundo Garrido Arilla (1996, p. 28), a catalogação descritiva é o 

processo que realiza a: 

 descrição dos documentos (ou descrição bibliográfica); e 

 elaboração dos pontos de acesso. 

Os pontos de acesso podem ser de autor pessoal, entidade coletiva
21

 ou de título 

(sendo o título propriamente dito ou o título uniforme
22

). Os pontos de acesso podem ser 

principal ou secundários (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 31). 

A descrição bibliográfica objetiva produzir uma descrição do documento que 

permita individualizá-lo, diferenciando-o de outros. Para tanto, trata de descrevê-lo 

fisicamente e apresentar seus elementos informativos identificadores. 

Os pontos de acesso são elementos em geral já registrados na descrição 

bibliográfica (à exceção dos títulos uniformes, por exemplo), mas em alguns casos 

revistos em sua forma para cumprirem sua função de acesso à descrição bibliográfica 

por meio do índice de busca, onde são agrupados. Deste modo, os pontos de acesso 

permitem chegar à descrição bibliográfica, a qual por sua vez, faz conhecer a existência 

de um documento de interesse. Em catálogos de bibliotecas, por meio de um código de 

localização presente no registro e no documento, o mesmo é passível de ser acessado; 

                                                 
21

 Garrido Arilla faz uso dos termos „entidade‟ ou „autor corporativo‟, enquanto Ríos Hilario usa o termo 

„entidade corporativa‟; ambas as autoras escrevem em idioma espanhol e foram adotadas nesta pesquisa. 

Mey (1995a, p. 132), no entanto, critica a tradução literal do inglês „corporate body’ para o termo em 

português „autor corporativo‟, recomendando o termo „entidade coletiva‟. Esta é, portanto, a forma que 

utilizamos, mesmo nos casos em que as obras adotadas tenham utilizado outros termos. 

22
 Título uniforme é: 1) um determinado título sob o qual uma obra pode ser identificada para fins de 

catalogação; 2) um determinado título usado para distinguir o cabeçalho de uma obra do cabeçalho para 

uma obra diferente; 3) um título coletivo convencional utilizado para agrupar as publicações de um autor, 

compositor ou entidade, comprendendo diversas obras, ou extratos etc., de diferentes trabalhos (p. ex. 

obras completas, diversas obras em determinada forma literária ou musical) (CÓDIGO..., 2004, Apêndice 

D-15 - Glossário). Comentamos esta definição no subcapítulo 5.2 – Códigos de catalogação, norma 

internacional de descrição bibliográfica e modelo conceitual para o registro bibliográfico. 
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quando o documento é eletrônico, este pode ser anexado ao registro, prescindindo do 

código de localização. 

A descrição física do documento, ou seja, a descrição de seus atributos físicos, 

como extensão (volumes, paginação) e dimensão (tamanho), foi adotada para definir a 

catalogação, em geral quando se buscava explicitar sua articulação com a indexação. 

Sendo a descrição física e a descrição formal os processos que compõem a descrição 

bibliográfica (segundo consta de modo recorrente nos clássicos manuais de 

catalogação), aquela definição restritiva parece ter reforçado a ideia de processo 

simplificado e já resolvido, frente à complexidade e relevância da representação 

temática dos documentos. De fato, ambos os processos implicam o reconhecimento de 

suas características próprias, as quais são de natureza distintas, para que possam ser 

devidamente abordados. 

Garrido Arilla (1996, p. 44) apresenta o seguinte desenho, que compreende os 

pontos de acesso de assunto como partes afins entre Catalogação e Análise 

Documentária.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Partes afins entre Catalogação e Análise Documentária. Fonte: Garrido Arilla (1996, 

p. 44). 

A autora demonstra pela Figura 4 que a Catalogação é responsável pela 

descrição bibliográfica e pela elaboração dos pontos de acesso, incluindo os de assunto, 

já que a Catalogação incluiria a Catalogação Descritiva e a Catalogação por Assunto. 

Inferimos que a Catalogação opera com os pontos de acesso de assunto ao tratar 

o registro como um todo, mas não se aprofunda quanto aos princípios para 

representação temática e elaboração de pontos de acesso temáticos, que é operação 

documentária de outra natureza sendo, portanto, desenvolvida por campo específico que 

seria a Análise Documentária.  

 PARTES AFINS ENTRE CATALOGAÇÃO E ANÁLISE DOCUMENTÁRIA 
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Segundo Garrido Arilla (1996, p. 27), o trabalho da catalogação exige o 

estabelecimento prévio de uma „política de catalogação‟ (destaque da autora), a qual 

inclui: os documentos que estão em questão, tipos de usuários que vão habitualmente 

acessar estes documentos, e nível de profundidade e amplitude a ser usado na 

catalogação. Uma vez que a política de indexação tem sido a mais desenvolvida, 

observamos a necessidade de uma política geral de tratamento da informação e de 

prestação de serviços de informação, como procedimento a compor as práticas 

profissionais.  

Quanto à representação temática, segundo terminologia que adotamos, trata dos 

processos de atribuição de assuntos aos documentos. No sentido bibliográfico, temos os 

processos de: classificação bibliográfica, indexação e elaboração de resumos. A 

classificação bibliográfica atualmente é voltada à realização de representação 

documentária mais genérica que a da indexação com o objetivo de realizar a ordenação 

de documentos para acesso
23

; na indexação são elaborados pontos de acesso que 

remetem à descrição bibliográfica, permitindo a recuperação do documento; e a 

elaboração de resumos apresenta como produto um texto síntese do original que deve 

servir como meio de seleção pelos usuários. 

Vale comentar que processos de indexação refinados e consistentes permitem ao 

usuário acessar registros de informação, mas se os elementos que compõem a descrição 

bibliográfica são sofríveis, isto dificulta a identificação do documento, levando a 

implicações na decisão quanto à pertinência do mesmo. Pontos de acesso duplicados por 

erros de ortografia e ausência de normalização ou de remissivas levam a dificuldades 

para acessar registros que correspondam aos documentos de interesse, ou antes, 

impedem que os documentos de possível interesse sejam conhecidos. Quando a 

catalogação é consistente (descrição bibliográfica e pontos de acesso), mas o processo 

da indexação produziu descritores inconsistentes entre si e quanto aos documentos 

indexados, a busca por elementos temáticos é necessariamente frustrante ou baseada na 

sorte, enquanto a busca por elementos que identificam o documento é satisfatória 

embora não seja possível realizar buscas segundo a riqueza intelectual dos documentos. 

                                                 
23

 A classificação bibliográfica realizada pela Classificação Decimal Universal (CDU), por exemplo, 

permite a construção de notações bastante específicas. Embora a concepção deste instrumento não tivesse 

levado em conta a ordenação de documentos, é em geral utilizado deste modo hoje. 
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O desenvolvimento teórico e metodológico da Representação Descritiva e da 

Representação Temática, realizados de modo separado, conduziram a limitações dos 

dois lados. A Representação Temática desenvolveu-se essencialmente a partir dos 

fundamentos das linguagens documentárias, em detrimento dos estudos sobre o seu uso 

nos processos de indexação. Esta abordagem, por seu nível de elaboração, é considerada 

como aquela que responde pelos fundamentos da Organização da Informação. Contudo, 

a mesma não conduz à elaboração do registro de informação, já que se refere apenas ao 

instrumento documentário que permite o preenchimento dos campos de conteúdo 

temático. A Representação Descritiva, por sua vez, por não ter avançado 

conceitualmente do mesmo modo que aquela, tende a ser explicada pelos seus 

instrumentos como a ISBD, o AACR2 e o MARC, menos que por seus princípios; em 

função disso, acaba por tratar de modo empírico a estrutura geral do registro. Se a 

Representação Temática revela uma dificuldade operacional e a Representação 

Descritiva uma fragilidade conceitual, ambas apresentam lacunas e inconsistências que 

são sentidas diretamente pelos profissionais em suas práticas de construção e gestão de 

sistemas documentários, pois as duas atividades de representação são igualmente 

necessárias a estas práticas. Embora Garrido Arilla (1996, p. 26) afirme que a 

Catalogação aglutine todas as etapas do tratamento da informação, compreendemos 

como pertinentes os estudos à parte da indexação e das linguagens documentárias, desde 

que sejam considerados os processos documentários como um todo e de modo 

articulado, no contexto do sistema documentário. 

O registro de informação é uma estrutura, sendo portanto composto por forma 

(campos) e conteúdo (preenchimento dos campos). A Representação Descritiva engloba 

o preenchimento dos campos e dos pontos de acesso relativos à descrição formal. A 

Representação Temática se ocupa do preenchimento dos campos e dos pontos de acesso 

relativos ao conteúdo temático. A Representação Descritiva e a Representação Temática 

têm o objetivo de possibilitar acesso à informação, para o que a primeira exerce a 

função de identificar documentos existentes ou de indicar entidades (no caso de uma 

base de dados cadastral, por exemplo), e a segunda, a função de atribuir assuntos aos 

mesmos, segundo previsão de necessidades de uso de informação. Para cumprir estas 

funções, ambas relacionam-se à concepção estrutural do registro, a qual exige 

elaboração prévia sobre o conteúdo dos campos. Deste modo, necessitam da 

estruturação do registro de informação, ou seja, da determinação dos campos e suas 
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características, especificados segundo tipologias documentais e previsão de 

necessidades de uso de informação.  

Como exemplo, no caso da Representação Temática, podemos trabalhar a partir 

de um campo genérico denominado Assunto, ou desenvolver maior detalhamento a 

partir de campos como Descritor Temático, Descritor Onomástico, Descritor de Lugar e 

Descritor Cronológico. À falta de maior rigor na relação entre forma e conteúdo, 

atribui-se muitas vezes ao campo genérico Assunto os conteúdos de assunto, tipo de 

conteúdo (dicionário, enciclopédia etc.) e gênero literário (romance, poesia etc.), como é 

comum observar em catálogos de biblioteca.  

Os conceitos que envolvem a Representação Descritiva e a Representação 

Temática e a distinção estabelecida entre eles pertencem mais propriamente à 

Biblioteconomia, ou seja, às questões da informação bibliográfica. Se considerarmos 

uma base de dados com fins bibliográficos do tipo cadastral – embora este tipo que não 

represente a informação bibliográfica clássica –, podemos dizer que há elementos que 

identificam a entidade (um especialista ou um evento) e elementos que indicam assuntos 

sobre a entidade (especialista em culinária ou evento sobre gravidez na adolescência). 

Para uma base de dados com fins museológicos, constam elementos da descrição física 

dos objetos (tamanho, material) e elementos que os identificam como procedência, 

estilo, entre outros, assim como elementos que atribuem assuntos aos mesmos. Em 

bases de dados arquivísticas, a descrição está centrada no valor de prova do documento, 

mas a atribuição de assuntos pode ser útil, o que valeria ser mais amplamente explorado. 

O conceito de normalização documentária mostra-se pertinente a esta pesquisa 

pois a desarticulação do mesmo no contexto da Representação Descritiva deve ser 

revista para promover a ressignificação desta. García Gutiérrez (1984, p. 20, 21, 31, 45, 

64 e 66) desenvolve o conceito, embora focando o documento científico, no qual tem se 

dado a aplicação da normalização documentária como forma de viabilizar a operação de 

sistemas e redes de informação. Este autor afirma que, em geral, é necessário normalizar 

todas aquelas atividades movidas por impulsos sistemáticos, regulares e que necessitam 

de um método como único meio de alcançar resultados. Entende que seja óbvio que a 

normalização de códigos seja fator imprescindível e condicionante para a comunicação 

entre os homens.  

García Gutiérrez afirma que o conceito de normalização documentária envolve a 

organização racional dos conhecimentos e seus suportes e o tratamento e dinamização 
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do conjunto acumulado deles, trabalho que poderia ser parcelado nas diferentes áreas do 

esquema tradicional, transcrito por Chaumier (1974, p. 12-22), a saber: seleção, 

tratamento e difusão documentárias. A normalização documentária implica, portanto, a 

regulação das distintas fases do processo pelas quais passam os documentos. Os 

documentos, por sua vez, são a medula nuclear de todas as técnicas que serão tratadas, e 

afloram, em sua denominação mais tradicional, como a causa (documento original), o 

efeito (documento referencial), e o fim (informação científica) do trabalho realizado em 

centros e sistemas documentários.  

Podemos inferir, com base nas ideias deste autor, que: transformar objetos ou 

dados em documentos implica esforço de normalização. Sendo o documento de que 

trata a Ciência da Informação aquele produzido com fins de promover o acesso à 

informação a partir de sistemas documentários, então a Representação Descritiva e a 

Representação Temática são esforços de normalização cujo produto é o documento 

secundário.  

3.2 A estruturação do registro de informação e as bases de dados documentárias 

Abordamos modelos que tratam de modo genérico (princípios gerais de bases de 

dados) ou de modo específico (estruturas de registros e de bases de dados para fins 

determinados) da estruturação do sistema documentário e dos registros que o compõem. 

A descrição bibliográfica realizada inicialmente em papel (na forma de livros ou 

de fichas), talvez pela restrição tecnológica, não reflete de modo objetivo a estrutura da 

descrição. A descrição bibliográfica com uso de computador forneceu maiores 

condições de explicitar a estrutura da base e do registro. O formato MARC, no entanto, 

herdou a orientação de campos e de descrição usual nas fichas catalográficas. O Manual 

de Referência do UNISIST, produzido posteriormente, apresentou metodologia 

documentária mais próxima à noção de estrutura para a construção do sistema, sendo 

por isso selecionado para compor este subcapítulo. 

3.2.1 Modelo proposto por Abadal e Codina 

Não podemos avançar na compreensão dos sistemas documentários e de seus 

registros constituintes, sem contemplar a área da Ciência da Computação que os estuda 
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e produz concretamente (por meio dos processos de informatização
24

), além de fornecer 

parte do escopo conceitual que nos interessa. 

A obra Recuperación de la Información, de Salvador Oliván (2008, p. 27-30), 

apresenta quadro que engloba a abordagem dos métodos de recuperação da informação 

construída no escopo da Documentação, a influência recebida por esta pela área 

denominada Recuperação da Informação (Information Retrieval, em seu idioma 

original), e a influência que esta imprimiu na posterior Ciência da Informação (embora 

considere discutível a distinção entre Documentação e Ciência da Informação, o autor 

julga profícuo realizar análise a partir desta divisão). Salvador Oliván discorre sobre os 

métodos de recuperação baseados em modelos computacionais, realizando o diálogo 

entre Ciência da Computação e os processos documentários clássicos. De nossa parte, a 

compreensão sobre os princípios subjacentes às metodologias documentárias é 

necessária para o aprimoramento destes métodos automáticos de recuperação da 

informação. Em função disso, e dos limites do objeto de nossa pesquisa, tratamos 

apenas das metodologias documentárias. 

No entanto, a Ciência da Computação sedimentou-se de fato pelo uso do modelo 

relacional para a construção de bancos de dados
25

, que foi mais amplamente 

desenvolvido para sistemas administrativos apresentando, portanto, baixa vocação para 

                                                 
24

 O termo „informatisation‟ (francês) (ou „computerization‟ em inglês) refere-se à automatização de 

dados em um sistema informático; e „automatisation’ (francês) (ou „automation‟em inglês) refere-se à 

utilização de mecanismos que permitem que um aparelho ou um sistema possa funcionar sem intervenção 

humana (TERMCAT, 2003, p. 37, 126). Os termos „informatização‟ e „automação‟ são usados como 

sinôminos na literatura sobre Biblioteconomia em língua portuguesa. Neste trabalho, damos preferência à 

forma de origem francesa „informatização‟, cujo significado contempla os processos documentários de 

que tratamos; adotamos o termo „automação‟apenas quando a obra adotada assim os faz. 

25
 Quanto ao uso dos termos „base de dados‟ ou „banco de dados‟, seguem definições do Wikipedia por 

apresentarem a relação entre os dois. “Em telecomunicações, um banco de dados é um repositório de 

informação sobre um ou mais assuntos que é organizado em um modo que facilita a recuperação da 

informação local ou remota. (...) Neste sentido, banco de dados é sinônimo de base de dados. Banco de 

dados também pode se referir a uma organização principalmente voltada à construção e manutenção de 

uma base de dados” (WIKIPEDIA, 2008). “Uma base de dados é uma coleção estruturada de registros ou 

dados que é armazenada em um sistema de computador” (WIKIPEDIA, 2009a). Os usos de um ou outro 

mudam dependendo da área do conhecimento envolvida e do idioma. Adotamos a forma „base de dados‟ 

por ser a mais usual na literatura sobre sistemas documentários e a „banco de dados‟ quando o texto 

citado a adota ou quando referir-se a seu significado em Ciência da Computação. 
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as necessidades de recuperação da informação do tipo textual que caracterizou mais 

marcadamente a Ciência da Informação. Por este motivo, desenvolvemos os aspectos 

dos sistemas de informação segundo a abordagem da Documentação – aquela das bases 

de dados documentárias –, a qual agrega em seu escopo, segundo nosso entendimento, 

alguns fundamentos e métodos básicos que subsidiam a construção dos registros de 

informação bibliográficos, arquivísticos e museológicos.  

Para tanto, fazemos uso de estudos iniciados nos anos 1980 na Espanha por  

Abadal e Codina. As bases de dados são abordadas por estes autores por meio da 

incorporação de aportes da Ciência da Computação à Ciência da Informação, em obra 

básica intitulada Bases de datos documentales: características, funciones y método 

(ABADAL ; CODINA, 2005), na qual nos baseamos a seguir. 

Para Abadal e Codina (2005, p. 18-25), considerando o papel da informação na 

sociedade que vivemos, as bases de dados são a melhor tecnologia de que dispomos 

para gerenciar informação. Há outras tecnologias como os editores de texto, as planilhas 

de cálculo, os gerenciadores de arquivos e os navegadores da Internet, mas apenas as 

bases de dados permitem processar a informação de maneira seletiva, mostrá-la de 

forma distinta para diferentes grupos de usuários, e explorá-la de outra forma caso 

mudem os objetivos, e de modo seguro, rápido e eficaz.  

Como há uma extensa bibliografia científica sobre bases de dados a partir de 

perspectivas e contextos muito diferentes, como comentamos, Abadal e Codina 

entendem que se deve assinalar que só uma pequena parte está voltada especificamente 

para as bases de dados documentárias. Alguns conceitos básicos são os que seguem. 

Os sistemas de gestão de bases de dados são programas computacionais que 

permitem a criação, o armazenamento e a exploração de bases de dados. Bases de 

dados, por sua vez, são representações de alguma parte da realidade, realizadas por uma 

pessoa, empresa ou organização com algum propósito determinado, em geral, que torne 

possível a prestação de serviços a um grupo de usuários ou o fornecimento de suporte a 

determinados processos. Deste modo, as bases de dados são coleções de dados 

construídas a partir dos programas ou sistemas de gestão de bases de dados.  

A partir da literatura da Ciência da Computação, incluindo manuais de 

Informática, os autores afirmam que base de dados é um conjunto de dados estruturados 

de forma sistemática, em geral apresentando as seguintes características: os dados estão 
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inter-relacionados e estrututurados seguindo um modelo; os dados estão armazenados 

em um suporte informático; existe um programa que se ocupa da gestão e manipulação 

dos dados; e os dados serão usados por outros programas informáticos ou por pessoas. 

É o tratamento uniforme e sistemático que proporciona valor de exploração a 

este tipo de sistema de informação que é a base de dados. Os componentes de uma base 

de dados responsáveis pela uniformidade, sistematicidade e segurança são: 

 registro: unidade maior e principal de trabalho de uma base de dados; 

representação de uma entidade; e 

 campo: zona significativa de um registro; são os atributos de uma entidade. 

Se uma base de dados é uma representação de um aspecto da realidade, as coisas 

representadas em uma base de dados são denominadas entidades e suas representações 

são denominadas registros. Uma entidade é qualquer objeto, físico ou conceitual, real ou 

imaginário, que é descrito ou representado na base de dados, como os filmes em uma 

base de dados de filmes etc. As entidades são caracterizadas por atributos, enquanto os 

registros são compostos por campos. Podemos esquematizar a explicação dos autores 

pela frase „os registros de uma base de dados estão para as entidades assim como os 

campos estão para os atributos‟, como segue: 

registros             =           entidades 

campos                            atributos 

Desta forma, propomos a síntese:  

 sistema de gestão de bases de dados (SGBD): programa computacional; 

 base de dados (BD): estrutura de registros e campos criada com os recursos do 

SGBD; e  

 dado (D): conteúdo da estrutura que dá significado ao sistema ao representar 

uma dada realidade, possibilitando que se opere de algum modo sobre ela. 

Nem todos os sistemas de gestão de bases de dados são iguais em suas funções e 

objetivos, do que decorre que Abadal e Codina apontem o que consideram ao menos 

dois grandes tipos: os administrativos (ou relacionais) e os documentários (ou textuais). 

Este segundo tipo é também conhecido como sistema de recuperação da informação e se 

configura como os mais usuais em Ciência da Informação.  
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Observamos que a distinção conceitual e funcional dos sistemas – sistemas 

administrativos e sistemas de recuperação da informação – implica a adoção de sistemas 

de gestão de bases de dados que satisfaçam tecnologicamente suas peculiaridades. Sob o 

ponto de vista da adequação tecnológica, os tipos de sistemas de gestão de bases de 

dados e as metodologias relacionadas deflagram debate relativo à divisão entre áreas, 

apontada no início deste subcapítulo. 

Este debate evidencia teorias e metodologias para recuperação da informação 

desenvolvidas pela Ciência da Computação que partem do não reconhecimento das 

teorias e metodologias para recuperação da informação desenvolvidas pela Informática 

Documentária
26

, portanto, no âmbito da Ciência da Informação. Temos observado que 

estas últimas conhecem e reconhecem (fazem uso) das primeiras, mas o inverso muitas 

vezes não ocorre. Disto decorre que os processos documentários têm sido abordados sob 

o ponto de vista de processos computacionais estranhos às especificidades históricas 

evidenciadas nas construções interdisciplinares já efetivadas pela Ciência da 

Informação. Pensar os processos computacionais em Ciência da Informação por meio 

dos processos mais populares e conhecidos da Ciência da Computação é fenômeno visto 

como princípio básico e único para algumas abordagens de pesquisa da área. 

O aproveitamento do conhecimento da Ciência da Computação é, de qualquer 

modo, essencial. Deste modo, é sobretudo com base em autores da teoria de sistemas 

que Codina (1994, p. 440) discorre sobre o modelo conceitual para operar um sistema 

documentário: 

Um modelo conceitual expressa os elementos fundamentais de um 

sistema, fazendo abstração dos detalhes particulares das diversas 

ocorrências dos sistemas reais existentes. O objetivo de um modelo 

conceitual é proporcionar uma representação do objeto ou fenômeno 

que permita sua compreensão global, como um todo, sem que tal 

compreensão fique dificultada pela confusão entre as questões 

acidentais, que só se dão em algumas ocorrências do modelo. 

                                                 
26

 Informática pode ser definida como a disciplina que se ocupa da concepção e utilização de sistemas de 

transmissão e de processamento automáticos de informação (TERMCAT, 2003, p. 126). Embora o termo 

Ciência da Computação seja crescentemente adotado, Informática ainda é usual para se referir aos seus 

profissionais. No verbete citado, a forma em catalão informàtica, corresponde ao francês informatique, ao 

espanhol informática, e finalmente, ao inglês computer science. Como o termo Informática é bastante 

presente na literatura em francês e em espanhol sobre Documentação, a presença deste termo e derivados 

é constante nesta pesquisa.  
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Os modelos conceituais também facilitam a comunicação entre equipes 

de pessoas envolvidas em tarefas comuns, ao eliminar a ambigüidade 

de certos aspectos do fenômeno considerado, e possibilitar o uso de 

uma linguagem comum entre os membros da equipe que evite os mal-

entendidos, especialmente os que aparecem, paradoxalmente, em todos 

os assuntos relacionados com o desenvolvimento de sistemas de 

informação. 

Abadal e Codina (2005, p. 161-187) apresentam metodologia de análise e 

desenvolvimento de bases de dados documentárias, segundo eles pautada em três 

princípios ou tradições bastante sedimentados em seus campos: a tradição da análise de 

sistemas, de forte influência informática representada por autores como Yourdon; a Soft 

System Methodology, desenvolvida por Checkland, muito utilizada para a análise geral 

de problemas e por sua vez influenciada pela teoria geral de sistemas; e, como 

background geral, as metodologias próprias das Ciências da Documentação 

relacionadas à descrição da informação cognitiva
27

. A metodologia é reflexo também 

dos diversos projetos implementados e que são resultado da experiência dos autores. 

Quanto à pergunta „para que serve uma metodologia?‟, os autores respondem 

que ela serve para que o resultado final conduza na maior medida do possível ao 

planejamento e, na menor possível, ao acaso ou ao ensaio e erro. Segundo eles, 

mediante o planejamento que uma metodologia pode proporcionar, um profissonal tem 

direito de esperar um grau de êxito muito maior do que se tomasse as decisões por acaso 

ou pelo método do ensaio e erro. Lembram que pelo método de ensaio e erro pode-se 

chegar a soluções ótimas, se houver tempo ilimitado e orçamento infinito, mas na vida 

real não é assim. Quanto a que as metodologias pareçam meros conselhos do senso 

comum, induzindo ao menosprezo por elas, o fato é que o contrário também o é mas, 

com uma metodologia ao menos se sabe quais das muitas coisas que „parecem‟ 

razoáveis „são‟ razoáveis (destaque dos autores). 

Deste modo, Abadal e Codina entendem que toda metodologia de sistemas de 

informação deve contemplar, no mínimo, três grupos de elementos a que denominam 

aparatos. Embora considerem arbitrária a divisão que segue, já que são possíveis outras 

interpretações, afirmam tratar-se de uma escolha concreta para desenvolver a 

metodologia: 

                                                 
27

 Embora os termos „informação cognitiva‟ e „documento cognitivo‟ pareçam redundantes, são usados 

pelos autores, com base em Van Slype, como forma de se diferenciar da informação com fins 

administrativos, conforme tratamos no subcapítulo 4.3 – Tipologias de sistemas documentários. 
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 aparato conceitual: tem a missão de proporcionar aos responsáveis de 

desenvolvimento de sistemas de informação bases conceituais mínimas que 

facilitem o entendimento de todo o projeto e a comunicação entre os diferentes 

atores envolvidos no processo; neste aparato são definidas as entidades básicas 

que intervêm no projeto e os pontos de vista estratégicos; 

 aparato instrumental: responsável por prover os instrumentos de análise e de 

desenho, ou seja, é aquela parte da metodologia que às vezes se confunde com 

um algoritmo; e 

 aparato procedimental: estabelece as fases e os procedimentos básicos, 

assinalando seus objetivos, assim como identifica e descreve os produtos que 

devem ser obtidos em cada fase de análise, incluído o produto final. 

O aparato conceitual parte da consideração da futura base de dados como um 

„sistema de informação‟ que mantém registros sobre alguma parte do „mundo real‟, ou 

„sistema objeto‟. Uma base de dados vista desta forma é, portanto, um sistema que 

„mantém registros‟ para descrever ou representar coisas do mundo real. (destaque dos 

autores). 

Uma base de dados é um modelo e sua missão é parecer-se o mais possível com 

aquilo que busca representar, ou seja, se o sistema objeto consiste em fotografias (como 

uma base de dados de imagens de um jornal ou revista), então a base de dados 

documentária deve contemplar as características dessa parte do mundo real que são as 

fotografias, tendo em conta o fato de que uma fotografia tem características formais 

(branco e preto, coloridas), características icônicas (coisas ou pessoas que aparecem nas 

fotografias), uma data em que foi tirada, um autor que possui direitos autorais de 

reprodução sobre as mesmas, etc. Por mais que pareça óbvio, um sistema de informação 

eficiente deve ser capaz de reproduzir os aspectos essenciais da realidade que busca 

representar. 

O aparato conceitual parte também da consideração de que, do ponto de vista das 

bases de dados documentárias, todo sistema objeto compõe-se ao menos de dois 

componentes ou subsistemas, segundo adaptamos do esquema de Abadal e Codina: 

 a empresa ou sistema social que necessita da base de dados; e 
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 o conjunto de entidades que deverão ser descritas e representadas na base de 

dados. 

Segundo os autores, um OPAC
28

 de uma biblioteca universitária, por exemplo, 

pode ser pensado como um sistema de informação, cujo sistema objeto é a universidade 

de que faz parte, a qual necessita da biblioteca para suas atividades de promoção da 

criação e difusão do conhecimento. Neste sentido, a linguagem documentária utilizada 

na descrição dos documentos, a seleção dos documentos que adquire, os procedimentos 

de trabalho, os serviços que presta etc., são um reflexo das características da 

universidade. 

Quanto às entidades representadas em base de dados documentárias, é comum 

que se faça uma associação com documentos impressos, o que os autores consideram 

inexato do ponto de vista abstrato. Afirma que, de modo mais rigoroso, uma base de 

dados contém representações de entidades e não necessariamente as entidades em si 

mesmas, podendo apresentar como entidades: documentos em papel, obras de arte, 

monumentos, dados biográficos, cargos da Administração, ou conceitos diretamente 

(ideias e teorias) como no caso de enciclopédias e dicionários. 

O aparato instrumental de uma metodologia proporciona os instrumentos de 

análise que o analista pode utilizar. Abadal e Codina citam três instrumentos principais: 

o modelo entidade-relacionamento (modelo E-R), desenvolvido por Chen (1976); o 

dicionário de dados; e a norma ISBD. 

O modelo entidade-relacionamento (modelo E-R) utiliza os conceitos de: 

entidade, atributo e relacionamento. Segundo este modelo, se as bases de dados 

representam coisas ou objetos do mundo real, tais coisas devem ser identificáveis e 

devem ter algumas propriedades. Reiterando a caracterizaçao de bases de dados 

apresentada por estes autores, tratamos destes conceitos, como segue. 

As entidades que serão representadas em uma base de dados devem ser 

identificáveis, e portanto, deve ser possível assinalar qualquer delas sem ambiguidade. 

Por exemplo, os usuários de uma biblioteca podem ser entidades já que devem estar 

identificados para terem direito de usar a biblioteca, enquanto os usuários de um museu 

                                                 
28

 OPAC: Online Public Access Catalogue. 
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não podem ser entidades já que não precisam ser identificados para que venham a 

usufruir do museu.  

O modelo distingue entre tipo de entidade e ocorrência de entidade. Um tipo de 

entidade é formado por generalização e abstração, o que significa que são ignorados 

certos aspectos distintos de diversas ocorrências de entidade e é formado com todas elas 

um tipo unitário, ou seja, são generalizados para todas as entidades certos traços 

apresentados regularmente por estas entidades. Para o desenho da base de dados, deve-

se portanto buscar definir tipos de entidade a partir do estudo das ocorrências concretas 

das entidades.  

Os atributos, por sua vez, são as propriedades relevantes que caracterizam uma 

entidade; „relevantes‟, neste caso, refere-se ao problema de informação que se quer 

solucionar mediante a base de dados. Os atributos da entidade correspondem aos 

campos. O campo é composto por: etiqueta, valor e domínio. A etiqueta é o nome do 

campo, ou seja, uma constante que identifica a zona do registro. O valor é uma variável 

e se refere ao conteúdo concreto de um campo e pode ser distinto para cada campo de 

cada registro. O domínio é um conceito lógico e se refere ao conjunto teórico do qual 

um campo pode tomar seus valores.  

Título DNA: El secreto de la vida 

Autor James D. Watson 

Fonte Madrid: Taurus, 2003 

Ano 2003 

Páginas 475 

ISBN 84-306-0514-2 

Descritores DNA, Biologia, Evolução, Genoma humano 

Quadro 1: Exemplo de registro que representa um livro. Fonte: Abadal e Codina (2005, p. 168). 

De acordo com o exemplo do Quadro 1, considerando o campo Autor, a etiqueta 

do campo não muda nunca (Autor), o valor do campo pode ser diferente para cada 

registro (James D. Watson) e o domínio do campo são os nomes dos responsáveis 

intelectuais dos documentos. 

O terceiro componente do modelo E-R são os relacionamentos. Enquanto as 

entidades são nomeadas por substantivos, os relacionamentos entre elas são nomeados 

por verbos. Por exemplo, em uma base de dados sobre teatro espanhol, uma análise 
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intuitiva pode revelar as entidades obras e autores, a partir das quais pode-se ver a 

relação existente entre ambas, formulada da seguinte forma: autores espanhóis 

„escrevem‟ obras de teatro. 

Um aspecto importante do relacionamento é o seu grau, o qual indica o número 

de elementos que podem participar em cada um dos extremos, que pode ser de: um 

para um (1:1), um para muitos (1:n) e muitos para muitos (n:m). Por exemplo, a 

relação entre um número de ISBN
29

 e um livro é 1:1 porque um ISBN é relativo a 

apenas um livro e um livro possui apenas um número de ISBN
30

. Ao contrário, a relação 

entre professores e universidades é de 1:n porque cada professor pertence a uma só 

universidade e uma universidade tem muitos professores. E o relacionamento de n:m 

seria a que existe entre autores de teatro e obras de teatro, porque um autor pode 

escrever muitas obras de teatro e uma obra de teatro pode ser escrita por vários autores. 

Quanto à participação da entidade, ela pode ou não ser obrigatória. Por 

exemplo: no relacionamento entre ISBN e livros, a participação da entidade „livros‟ é 

obrigatória porque sempre que há um número de ISBN há um livro, mas o inverso não é 

verdadeiro já que há livros sem ISBN. 

O grau e a participação são importantes no modelo E-R porque ajudam a 

modelar os dados e a representá-los em tabelas normalizadas. Segundo nosso 

entendimento, as bases de dados documentárias apresentam relacionamentos, por 

exemplo, entre documentos e autores, cuja redundância de nomes de autor pode gerar 

inconsistências se não forem normalizados de algum modo. No entanto, segundo 

profissionais de Informática que dominam as especificidades dos sistemas 

documentários, dadas as características do tratamento da informação textual, as bases de 

dados relacionais não são as mais adequadas para estes fins, como comentamos 

inicialmente. (Vale esclarecer que o modelo relacional é modelo lógico para construção 

de bases de dados e não se confunde com o modelo conceitual E-R, no qual se 

fundamenta). 

Abadal e Codina finalizam quanto ao modelo E-R, afirmando que ele aporta 

clareza conceitual, em especial para situações não conhecidas ou menos típicas. Nos 

casos em que há dificuldade de determimar o que são entidades e o que são atributos, os 

                                                 
29

 ISBN: International Standard Book Number. 

30
 De fato, como sabemos, há livros com dois ISBN quando publicados conjuntamente por duas editoras. 
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autores apresentam alguns passos para tirar a dúvida, que se inicia recomendando que se 

trate os objetos como entidades distintas, depois que se determine seus relacionamentos 

e seu grau; a verificação dos graus dos relacionamentos é modo de verificar a validade 

do desenho. 

O dicionário de dados (data dictionary) é uma ferramenta que ajuda o 

desenhista da base de dados a garantir a qualidade, a confiabilidade, a consistência e a 

coerência da informaçao introduzida na base de dados. Esta ferramenta consiste na lista 

detalhada de cada um dos campos da base de dados com a especificação, para cada um 

deles, de um conjunto de parâmetros que inclui, no mínimo, os seguintes aspectos: 

etiqueta, domínio, tipo, indexação, tratamento documentário, língua, outros controles de 

validação ou observações, obrigatoriedade, repetitividade, e instruções para a entrada de 

dados. Por exemplo, para o campo „Título‟ de uma base de dados documentos, temos: 

Etiqueta: Título 

Domínio: título do documento 

Tipo: alfanumérico 

Indexação: indexado
31

  

Tratamento documentário: linguagem livre 

Língua: língua do documento 

Controles de validação: não pode ficar vazio; se o documento não possui título, o 

documentalista deve criar um título descritivo 

Obrigatoriedade: obrigatório 

Repetitividade: Não é campo repetitivo 

Instruções para a entrada de dados: As diversas partes do título devem ser transcritas da 

seguinte forma: Título: antetítulo: subtítulo. Exemplo: (...) 

Os grupos de campos que normalmente são encontrados em bases de dados 

documentárias para que sirvam de fonte de consulta quando se desenha o dicionário de 

dados são apresentados pelos autores, como segue: 

                                                 
31

 Indexação refere-se à produção de índices de busca pelo sistema informatizado, segundo terminologia 

da Ciência da Computação. Os autores usam o termo „indexação documentária‟ para se referir à 

atribuição de assuntos a documentos. 
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Campos Explicação 

De controle Têm por objetivo controlar a gestão interna do registro. Por 

exemplo, o número do registro (ID), a data de entrada, a data de 

modificação etc. 

Descritivos Utilizados para descrever as características das entidades ou 

documentos da base de dados, como autores, título, data etc. 

Temáticos Representam o conteúdo ou tema do documento ou entidade 

representada na base de dados (resumo, descritores etc.). 

Direitos Indicam, quando é o caso, que restrições ou direitos limitam a 

utilização do documento e/ou quem têm a posse dos mesmos. 

Localização Indicam, quando é o caso, a localização do documento original. 

Estes dados podem se referir à localização do documento em 

uma biblioteca tradicional ou podem consistir em um ponteiro 

informático que abre o documento original no caso de 

documentos digitais. 

Quadro 2: Grupos de campos em uma base de dados documentária. Fonte: Abadal e Codina 

(2005, p. 176). 

Os autores tratam ainda da norma internacional ISBD como produto de situações 

canônicas que geraram um modelo, ou seja, enquanto experiência prévia que deixou 

bem claros quais são os atributos de algumas entidades e inclusive qual é a forma mais 

conveniente de representá-los. Consideram que a melhor ferramenta de análise e de 

desenho, nestes casos, consiste na aplicação de modelo conhecido e testado. 

Por fim, o aparato procedimental refere-se propriamente à produção e 

implantação do sistema. O processo de desenho de um sistema de informação deve 

ajustar-se sempre, segundo Abadal e Codina, ao seguinte ciclo de vida:  

 análise: 

o análise da empresa ou organização, incluindo seu entorno; e 

o análise das coisas ou objetos candidatos a serem registrados. 

 desenho: 

o desenho do modelo conceitual; e 

o determinação do tratamento documentário (descrição, análise e indexação, 

etc.). 

 implantação: 
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o seleção do suporte informático (software e hardware) de acordo com os 

requisitos expressados no tópico anterior; 

o elaboração do orçamento e do calendário de implantação; 

o instalação, provas de rendimento e re-elaboração, se for o caso, dos pontos 

prévios deste ciclo de vida; 

o elaboração do manual da base de dados; e 

o alimentação da base de dados, formação de usuários e promoção do produto. 

Cada uma das fases – análise, desenho e implantação – tem objetivos, deve 

produzir resultados concretos e utilizar ferramentas determinadas. A direção do desenho 

no ciclo de vida de um sistema de informação é proposto da seguinte forma: 

 do conhecido ao desconhecido; 

 dos aspectos lógicos aos aspectos físicos; e 

 do geral ao concreto.  

Segundo os autores, é difícil produzir um modelo conceitual adequado no 

primeiro momento intento e a experiência indica que o mais provável é que o modelo 

elaborado tenha que ser refeito mais de uma vez, pelo menos em algum de seus 

aspectos, principalmente depois das primeiras provas de rendimento. Contudo, deve-se 

chegar a um momento no qual o desenhista considere finalizado o processo, mas a 

questão de quantas vezes convém repeti-lo antes de considerá-lo bom, não pode ser 

estabelecida a priori, pois é uma questão sensível ao contexto e que deve ser decidida a 

cada caso.  

Para finalizar, Abadal e Codina reforçam o valor desta metodologia pelo fato de 

que ajuda para que o produto final seja resultado antes do desenho consciente que das 

forças cegas do acaso e/ou do ensaio e erro, mas particularmente entendem que sua 

utilidade aumenta conforme se aplica a situações pouco canônicas ou atípicas, como 

aquelas em que o ambiente em mutação da área produz a cada momento para a 

profissão. 

Cabe considerar que, ainda que nos apoiemos nas definições estruturais de 

sistemas desenvolvidas pela Ciência da Computação, os conceitos subjacentes aos 

apresentados extrapolam os sistemas informatizados englobando, por exemplo, os 
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sistemas de fichas catalográficas ou de bibliografias em forma de livro. Quanto aos 

sistemas informatizados desenvolvidos pela Biblioteconomia, encontramos nos 

formatos de registro bibliográfico (que por sua vez são baseados em normas como 

AACR2, ISBD e/ou ISO
32

) parte da metodologia de construção de bases de dados, em 

especial a que se refere a modelos para elaboração de registros de informação.  

3.2.2 Modelo do UNISIST 

Tratamos a seguir do Manual de Referência do UNISIST para descrições 

bibliográficas legíveis por máquina, por considerá-lo modelo conceitual para o registro 

bibliográfico. A partir deste modelo, vários formatos foram criados. 

A criação e disseminação do formato MARC, como modo de realizar a 

catalogação com uso de computadores em bibliotecas, deu-se a partir dos anos 1960.  

O Manual de Referência do UNISIST para descrições bibliográficas legíveis por 

máquina foi desenvolvido no período de 1967 a 1971 (LOBO, 1990, p. 2). Em 1974, foi 

apresentada a primeira edição do Manual, produzida conjuntamente pela UNESCO e o 

ICSU-AB
33

, objetivando o uso pelos serviços de indexação e resumos, mas com a 

expectativa de encontrar outras aplicações. A segunda edição revisada e publicada em 

1981 reflete este último objetivo, mas também a política da UNESCO de ter somente 

uma Divisão, o PGI
34

, para coordenar as atividades de apoio aos serviços de bibliotecas, 

informação secundária e arquivos, o que inclui serviços de indexação e resumos, tanto 

quanto bibliotecas. A edição publicada em espanhol, em 1986, apresenta como objetivo 

principal “servir como formato normalizado de comunicação para o intercâmbio de 

informação bibliográfica legível por máquina entre bases de dados bibliográficas e 

qualquer outro tipo de serviço de informação, incluindo bibliotecas”. Também são 

citadas as funções que o Manual permite desenvolver dentro ou fora do contexto de sua 

função de formato de comunicação, como: criar descrições bibliográficas e todos os 

pontos de acesso, identificação, armazenamento, busca e outras formas de 

processamento; proporcionar uma fonte para desenho local de sistemas, incluindo 

procedimentos de entrada e saída e formatos de processamento por computador; e servir 

                                                 
32

 ISO: International Organization for Standardization. 

33
 ICSU-AB: International Council of Scientific Unions Abstracting Board. 

34
 PGI: General Information Programme. 
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tanto em sistemas manuais quanto automatizados (UNESCO. Programa General de 

Información y UNISIST, 1986, p. 0.1-0.3).  

Formatos como INIS
35

, AGRIS
36

, CEPAL
37

 e LILACS
38

, entre outros, foram 

desenvolvidos com base no Manual de Referência do UNISIST. A experiência para a 

elaboração do formato INIS teve início em 1970 e o formato AGRIS foi implementado 

computacionalmente em 1972 (LOBO, 1990), o formato CEPAL foi publicado em 1984 

pela instituição de mesmo nome (ARENDT, 2003, p. 5) e a metodologia LILACS foi 

elaborada a partir do mesmo ano pela BIREME
39

, centro especializado da OPAS/OMS
40

 

(BIREME, 2008b, p. 3).  

O formato CCF
41

 foi publicado em 1984 pela UNESCO, tendo sido formulado a 

partir do Manual de Referência do UNISIST e do formato UNIMARC (MARC 

Universal) da IFLA
42

 no contexto do problema da existência das duas categorias 

distintas de formato: a de bibliotecas e a dos serviços de indexação e resumos. A criação 

do novo formato era uma maneira de tentar quebrar as barreiras entre as duas 

comunidades de informação, para o que, não poderia estar orientado diretamente a 

nenhuma destas comunidades, possibilitando que o mesmo fosse utilizado por qualquer 

serviço que fornecesse registros a ambas A explicação para a criação de mais um 

formato sustentou-se especialmente no fato de que o formato UNIMARC é mais 

vocacionado aos materiais de biblioteca e, àquela altura, não permitia facilmente a 

relação entre o registro de um artigo de uma publicação periódica e o registro desta 

publicação periódica, enquanto o Manual de Referência do UNISIST apresenta como 

solução registros únicos que reúnem o artigo e a publicação periódica a que pertente, o 

que gera bases de dados com dados repetidos de publicações periódicas a cada artigo 

                                                 
35

 INIS: International Nuclear Information System. 

36
 AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology. 

37
 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y Caribe. 

38
 LILACS: Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde. 

39
 BIREME: Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. 

40
 OPAS/OMS: Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização Mundial da Saúde. 

41
 CCF: Common Communication Format. 

42
 IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions. 
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(HOPKINSON, 1987). Esperava-se que, uma vez que o Manual de Referência do 

UNISIST e o UNIMARC estavam sendo adotados como principais formatos fonte para 

o CCF, a segunda edição deste Manual fosse compatível com ambos (UNESCO. 

Programa General de Información y UNISIST, 1986, p. 0.2). 

A despeito da deficiência apresentada quanto à relação entre registros, o Manual 

de Referência do UNISIST e seus formatos derivados caracterizam-se pela estruturação 

por níveis, como modo mais adequado à representação da informação bibliográfica, 

como segue (UNESCO. Programa General de Información y UNISIST, 1986, p. 1.3.1-

1.3.2): 

 nível analítico: descreve um documento bibliográfico que é parte de um trabalho 

maior, motivo pelo qual esta descrição bibliográfica não pode estar sozinha. Em 

um registro de níveis múltiplos, é sempre o nível mais baixo, ou seja, refere-se a 

uma parte ou subdivisão do documento. Exs.: capítulo de monografia, seção de 

relatório, artigo de revista e apresentação em anais de evento. 

 nível monográfico: descreve um documento que pode ser considerado como uma 

entidade bibliográfica por si mesma. Apesar disso, pode incluir detalhes da 

coleção ou série a que pertence, ou ainda descrever partes no nível analítico, 

como tratado no tópico anterior. 

 nível coletivo: descreve um documento composto por ao menos dois trabalhos 

intitulados de forma individual, que podem ser produzidos ou publicados 

simultânea ou separadamente em um período de tempo, mas que consta de um 

número definido de trabalhos. Embora o espaço de tempo de publicação da 

coleção possa ser indefinido, os conteúdos da coleção estão bem definidos e não 

se estendem indefinidamente. Pode descrever uma coleção como uma entidade 

individual ou uma coleção com a inclusão de suas partes analíticas e 

monográficas (como tratadas nos tópicos anteriores). Exs.: trabalhos de um 

mesmo autor reeditados em um ou mais volumes na mesma data, ou em 

separado durante um período de tempo, enciclopédias sistemáticas, conjunto de 

desenhos, mapas etc. 

 nível de publicação seriada: descreve uma entidade bibliográfica publicada em 

partes sucessivas que em geral são indicadas de forma numérica ou cronológica 
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e que pretende continuar indefinidamente. Exs.: revistas, publicações periódicas 

e publicações anuais como informes, anuários, diretórios, séries monográficas. 

A estruturação por níveis parte do princípio de que, ainda que um registro seja 

multinível, deve ser considerado a partir de um nível bibliográfico principal que será 

sempre o mais baixo ou menos inclusivo. Por exemplo, um registro que descreve um 

capítulo de uma monografia, a qual é um volume em uma série, conterá uma parte 

analítica para o capítulo, uma parte monográfica para o volume e uma parte seriada para 

a série. No entanto, o registro é considerado em seu nível analítico, pois o nível mais 

baixo sempre descreve o documento ou parte para o qual o registro bibliográfico foi 

criado. No exemplo dado, o registro foi criado para chamar a atenção para o capítulo, 

sendo que a monografia e a série foram descritas apenas para possibilitar a localização 

do capítulo (UNESCO. Programa General de Información y UNISIST, 1986, p. 1.3.2-

1.3.3). 

Esta estruturação relaciona-se à definição apresentada para o termo „documento‟ 

(UNESCO. Programa General de Información y UNISIST, 1986, p. 1.1.1): qualquer 

elemento publicado ou não, que é descrito em um registro bibliográfico. Segundo o 

Manual, a menos que se indique o contrário, os termos „documento‟, „trabalho‟, 

„elemento‟, „elemento bibliográfico‟ e „entidade bibliográfica‟ são usados como 

sinônimos. Também é explicitado que um documento não corresponde necessariamente 

a um elemento físico, mas pode ser um capítulo, artigo ou outro escrito, um volume ou 

monografia, ou uma publicação seriada ou coleção, a qual é tratada como um só 

elemento para fins de registro.  

O formato LILACS (BIREME, 2008) mantém os seguintes princípios básicos 

relativos aos registros, segundo propõe o Manual do UNISIST: 

Conceitos dos elementos envolvidos: 

 documento: qualquer suporte, impresso ou não, passível de ser descrito 

bibliograficamente. Um documento pode ser: uma coleção de monografias, uma 

monografia, um capítulo de uma monografia, uma tese ou dissertação, o capítulo 

de uma tese ou dissertação, um artigo de periódico, um relatório, um trabalho 

apresentado em evento científico, um filme, uma gravação em vídeo, um registro 

sonoro musical ou não musical, uma foto, um mapa, um objeto, etc. 
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 elemento de dado: toda a informação que caracteriza um documento. Por 

exemplo, o nome do autor, o título, um descritor, etc.  

 campo de dado: utilizado para a transcrição de um ou mais elementos de dados. 

Um campo de dado pode conter um ou mais subcampos. 

 subcampo de dado: parte de um campo de dados identificada separadamente e 

que contém um elemento de dado.  

No que se refere às características dos campos de dados, temos: 

 Quanto ao preenchimento: 

o obrigatório: sempre deverá ser preenchido; 

o essencial: deverá ser preenchido sempre que uma condição estabelecida 

exigir ou quando a informação puder ser obtida a partir do documento 

analisado; e 

o facultativo: deverá ser preenchido a critério do documentalista a cargo da 

descrição. 

 Quanto ao tamanho: 

o fixo: aquele cujo elemento de dado tem um tamanho pré-definido; e 

o variável: aquele cujo elemento de dado tem um tamanho indefinido. 

 Quanto à repetitividade: 

o repetitivo: quando permite o registro de vários elementos de dados; e 

o não repetitivo: quando indica que o elemento de dado não pode ocorrer mais 

de uma vez. 

 Quanto à edição: 

o preenchimento automático (não editável): quando o sistema preenche 

automaticamente os dados. Ex.: data de criação do registro.  

o preenchimento controlado (não editável): quando existem tabelas de valores 

ou códigos pré-definidos a serem consultados antes do preenchimento do 

campo. Ex.: códigos de idiomas.  
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o preenchimento livre (editável): quando o texto é de responsabilidade do 

catalogador.  

O formato LILACS, desde 2006 vem recebendo adaptações do MARC 21 Lite. 

Se no trecho acima o manual do formato LILACS adota o termo „catalogador‟, no 

trecho anterior que trata do preenchimento do campo de tipo facultativo, o termo 

adotado é „documentalista‟. Observamos que todo o texto do manual alterna entre estes 

dois termos para indicar o profissional envolvido na tarefa de entrada de dados. 

Atribuímos esta inconsistência ao processo de incorporação de elementos do formato 

MARC. 

 

A abordagem da Ciência da Computação sobre bases de dados documentárias 

que apresentamos inicialmente trata da estrutura genérica de uma base de dados. Os 

formatos baseados no Manual de Referência do UNISIST, assim como o próprio, 

apresentam estruturas específicas para a elaboração dos registros de informação e sua 

funcionalidade no meio eletrônico. Além da abordagem estrutural, o dicionário de dados 

apresentado por Abadal e Codina é similar às características dos campos de dados 

adotados pelo formato LILACS, deflagrando a incorporação das metodologias da 

Ciência da Computação pelas aplicações documentárias. Estes formatos apresentam as 

características gerais e as definições de cada campo de informação que comporão a base 

de dados, o que são de interesse aos profissionais de Ciência da Computação e de 

Ciência da Informação envolvidos em projetos de construção de bases de dados. 

Embora o Manual de Referência do UNISIST tenha sido criado no contexto das 

atividades documentárias e sua denominação demonstre tratar-se de manual para 

descrição bibliográfica, os aspectos para estruturação do registro estão claros, do mesmo 

modo que os apresentados por Abadal e Codina no contexto das atividades de 

construção de bases de dados.  

A noção de entidade de que faz uso a Ciência da Computação é pertinente e foi 

incorporada pela Ciência da Informação sob a abordagem da Documentação, como 

podemos evidenciar pela obra de Abadal e Codina e pelas definições presentes nos 
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formatos de registro produzidos pela UNESCO ou deles decorrentes
43

. Para Abadal e 

Codina, segundo apresentamos anteriormente, a entidade é formada por generalização 

ou abstração, ou seja, são ignorados certos aspectos distintivos de diversas ocorrências 

de entidade, sendo formado com todas elas um tipo unitário. Segundo o formato FIIR
44

 

(UNESCO. Programa General de Información y UNISIST, 1990a, p. 12), entidade é a 

unidade ou assunto sobre o qual se registra a informação cujos atributos mais relevantes 

são descritos no registro. O Manual de Referência do UNISIST, por sua vez, adota os 

termos „entidade bibliográfica‟ e „documento‟ como sinônimos e esclarece que estes 

termos não fazem referência necessariamente a apenas um elemento físico.  

Para tratar dos modelos de registro de informação em Representação Descritiva, 

importa explorar a noção de unidade documentária. 

3.3 Do princípio monográfico à unidade documentária 

A elaboração dos registros de informação dos sistemas documentários implica 

compreender a noção de unidade documentária, a qual, por sua vez, é decorrente da 

noção de documento que desenvolvemos anteriormente. Trata-se da unidade que é 

significativa informacionalmente para que seja representada em uma base de dados e 

passível de recuperação para acesso e uso. 

Podemos considerar o princípio monográfico proposto por Otlet como a primeira 

concepção teórica para elaboração do registro de informação de sistemas 

documentários, por tratar-se de noção chave para a constituição da noção de unidade 

documentária. Os outros dois princípios propostos por Otlet são o da continuidade e da 

pluralidade da elaboração que se refere à elaboração da ficha do documento, e o da 

multiplicação dos dados que indica a produção de fichas com pontos de acesso de 

assuntos. Estes três princípios assemelham-se aos propostos por Panizzi na metade do 

século XIX, que tratamos no próximo subcapítulo, uma vez que Otlet fez uso dos 

avanços anglo-americanos para a produção teórica e prática que realizou. No entanto, 

Panizzi, assim como os teóricos posteriores desta linha, realizam abordagem 

                                                 
43

 Mais recentemente, o modelo FRBR incorporou o modelo entidade-relacionamento da Ciência da 

Computação, como tratamos no subcapítulo 3.4 – Dos princípios de catalogação ao modelo conceitual 

FRBR. 

44
 FIIR: Formato de Intercambio de Información Referencial. 
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funcionalista centrada na observação do que o catálogo deve ser capaz de realizar para 

atingir seus objetivos, e não propriamente quanto aos fundamentos do registro 

bibliográfico e do sistema que permite atingir estes objetivos. Embora uma coisa leve à 

outra, trata-se de abordagem teórica de outra ordem. 

É a partir de Briet que surge propriamente a denominação unidade documentária. 

Para ela (BRIET, 1951, p. 10), “a unidade documentária tende a se aproximar da ideia 

elementar, da unidade de pensamento, à medida que as formas do documento se 

multiplicam, que a massa documentária aumenta e que a técnica da profissão do 

documentalista se aperfeiçoa”.  

Fondin usa o termo „entidade física‟ no sentido de objeto físico informacional, e 

o termo „item documentário‟ como parte de um documento, aproximando-se da noção 

de unidade documentária. No Manual de Referência do UNISIST, esta noção está clara 

e é usada por meio dos termos „documento‟ e „entidade bibliográfica‟. De qualquer 

modo, Fondin apresenta texto que continua e atualiza a noção de unidade documentária, 

segundo proposto por Otlet e Briet.  

É o que tratamos a seguir. 

3.3.1 O princípio monográfico proposto por Otlet 

Santos (2007) discorre sobre a noção de princípio monográfico proposta por 

Otlet, o qual trata dos princípios que constituirão a Enciclopédia Documentária ou o 

Livro Universal, que seria a grande síntese do conhecimento, juntamento com o RBU: 

O livro é tradicionalmente formado por folhas encadernadas, porém o 

conteúdo de um livro pode ser representado numa única linha contínua, 

seccionada em partes iguais que correspondem às páginas. Esta divisão 

é material; não concorda com a divisão intelectual das idéias (capítulos, 

seções, parágrafos, alíneas). 

A disposição sob forma de folhas ou fichas móveis não encadernadas 

permite obter as vantagens dos três seguintes princípios: 

a) Princípio da monografia: cada elemento intelectual de um livro é 

(depois de ser seccionado do conjunto do texto) incorporado num 

elemento material correspondente. 

b) Princípio da continuidade e da pluralidade da elaboração: quando um 

livro é elaborado intelectualmente por um ou vários colaboradores, ele 

termina na sua última página, as fichas permitem o trabalho de um 

número ilimitado de pessoas e nunca é considerado uma obra acabada. 
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c) Princípio da multiplicação dos dados: para que figurem os diversos 

dados nas diversas ordens de classificação (por exemplo, as ordens 

ideológicas, geográficas, cronológicas, etc.) multiplicam-se as fichas 

dos mesmos (OTLET, 1934, p. 385-386, citado por SANTOS, 2007, p. 

56). 

Segundo Santos (2007, p. 56), o princípio da monografia ou o princípio 

monográfico caracteriza-se como o procedimento pelo qual é produzida a coincidência 

entre o „elemento intelectual‟ e o suporte físico da informação. Ela afirma que na prática 

trata-se de extrair dos textos aquilo que era considerado novo e informativo e compor 

um novo volume, constituído de fichas ou folhas soltas, obtendo-se assim uma nova 

unidade autônoma de informação. O princípio monográfico refere-se à extração das 

unidades intelectuais ou „verdades originais‟ da linearidade do texto por meio de sua 

fragmentação, selecionando-as segundo necessidades contextuais (SANTOS, 2007, p. 

62).  

Na visão de Otlet a reiteração deveria ser suprimida, em favor da objetivação da 

informação, de modo a promover a economia do tempo do leitor. O objetivo principal 

era o de selecionar os dados que poderiam posteriormente ser tratados por meio dos dois 

outros princípios citados: o princípio da continuidade e da pluralidade da elaboração, 

que consiste na redação de fichas analíticas, com campos de dados padronizados que 

servem para acrescentar dados objetivos sobre o texto analisado, tais como autoria, 

título, etc., que indicassem a origem da informação tratada; e o princípio da 

multiplicação dos dados, que trata da duplicação das fichas de acesso à informação 

intercalando-as sob as rubricas das várias facetas da CDU
45

, o que possibilitava o acesso 

à informação por vários pontos do sistema (SANTOS, 2007, p. 56). 

O princípio monográfico de Otlet pode ser melhor compreendido se analisado o 

movimento bibliográfico do início do século XX na Europa, como Santos (2006) 

desenvolve em sua dissertação de mestrado. Santos afirma que este princípio é a 

principal contribuição de Otlet para a Documentação e, posteriormente, para a Ciência 

da Informação. Para ela, “os objetos informacionais, elaborados segundo o Princípio 

                                                 
45

 A CDD, publicada em 1876 nos Estados Unidos, foi utilizada inicialmente em sua 5
a
 edição (de 1894) 

para o trabalho de classificação dos documentos do RBU. A classificação decimal foi editada pela 

primeira vez em francês em 1905 e, posteriormente foi revista, o que levou a um novo instrumento 

documentário, a CDU, que é extensamente utilizada na Europa até os dias de hoje (FAYET-SCRIBE, 

2001, p. 77, citado por ORTEGA, 2008b, p. 230). 
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Monográfico, assemelham-se aos registros das bases de dados e aos objetos 

hipertextuais, porque são unidades de informação que podem ser compreendidas 

isoladamente” (SANTOS, 2007, p. 62).  

Segundo Otlet (1934, p. 23, citado por SANTOS, 2007, p. 60), 

a documentação é uma ciência de observação que, uma vez chegada à 

expressão de certas relações gerais, serve-se do método dedutivo para 

generalizar seus dados, e dos métodos de combinação e de invenção 

para imaginar dados novos. 

Santos (2006) trabalha com a ideia de Otlet de que o princípio monográfico seria 

resultado da tensão entre fragmentação (análise) e totalidade (síntese).  

Otlet (1996, p. 46), ao tratar das características do livro e do documento quanto à 

documentação, afirma: “...a unidade será o livro, seus múltiplos serão os conjuntos 

formados pelo livro como as coleções (bibliotecas) e seus submúltiplos serão divisões 

como suas partes (capítulos etc.)”. 

3.3.2 Unidade documentária 

Mais recentemente, Fondin (1998, p. 26-28) parte da ideia de uma estrutura 

baseada em entidade física (conjunto), extratos da entidade (subconjuntos) e 

reagrupamento de entidades (sobreconjunto) que, muito provavelmente, foi 

desenvolvida a partir da proposta de Otlet acima. Fondin não referencia o Tratado de 

Documentação, mas suspeitamos que, assim como em outras obras francesas e 

espanholas, a continuidade otletiana seja tão evidente que está incorporada ao 

conhecimento nestes idiomas, embora a citação fosse necessária. 

Deste modo: 

Livro e documento, por Otlet Objetos do tratamento, por Fondin 

múltiplos (conjuntos formados pelo 

livro, ou seja, coleções como as de 

bibliotecas e outros) 

reagrupamento de entidades 

(sobreconjunto) 

unidade (livro) entidade física (conjunto) 

submúltiplos (divisões como partes dos 

livro do tipo capítulos etc.) 

extratos da entidade (subconjuntos) 

Quadro 3: Comparação entre características do livro e do documento quanto à documentação, 

segundo Otlet (1996, p. 46) e objetos do tratamento documentário, segundo Fondin (1998, p. 

26-28). 
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Fazendo uso desta abordagem de Fondin, temos que o tratamento da entidade 

física no seu todo refere-se a um tratamento do conjunto.  

Posteriormente, as partes significativas destes documentos também passaram a 

ser representadas na forma de registros. Segundo Fondin, no decorrer do século XX, a 

constatação da riqueza dos conteúdos dos documentos, da variedade das contribuições, 

da multiplicidade de olhares e de necessidades, e da especificidade de cada elemento, 

levou à superação da noção de entidade (física) como único objeto de tratamento 

documentário. O objeto passou a ser o resultado de uma divisão de uma entidade em 

função de necessidades previamente definidas. Segundo ele, esta divisão é arbitrária, 

mas não incoerente, pois ela corresponde a um projeto.  

Para Fondin, desde então não se trabalhou mais a partir de uma adequação 

sistemática entre continente e conteúdo
46

, pois a um continente podem corresponder 

diversas unidades específicas, a que denomina itens documentários
47

. Considerando a 

informação útil que veicula, cada item documentário pode „fazer‟ o objeto de um 

tratamento no âmbito do sistema documentário de informação, independentemente da 

entidade fonte. Fondin afirma que a ausência de correspondência exclusiva entre a 

entidade (física) – o documento na acepção clássica – e a informação útil – a que 

corresponde o item documentário, é uma das características da atividade propriamente 

documentária. 

Desta forma, no caso dos documentos produzidos com intenção informativa 

(documento por intenção, segundo o autor), os itens documentários possíveis são o 

artigo de periódico ou qualquer parte de um livro, relatório, disco ou filme. Estes seriam 

o caso do tratamento dos subconjuntos de uma entidade editorial.  

Sendo a entidade (física) e o item documentário os elementos componentes das 

coleções de documentos, Fondin entende que em alguns casos pode-se considerar 

necessário o reagrupamento destes elementos em função de seu conteúdo por algum 

critério que seja temático, geográfico ou outro. Este caso apresenta como resultado os 

                                                 
46

 „Continente‟ e „conteúdo‟ já constavam na na obra de Otlet, como citamos anteriormente. Nesta 

pesquisa, estes termos foram utilizados por García Gutiérrez, Garrido Arilla e, mais à frente, por Hagler. 

47
 O termo „item documentário‟ é usado por Fondin no sentido de parte de um documento; não tem 

relação com o „item‟ do modelo FRBR que corresponde ao exemplar de uma „manifestação‟ de uma 

„obra‟, como tratamos no próximo subcapítulo. 
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dossiês documentários a que se refere Otlet. Os dossiês enciclopédicos documentários 

fazem parte da proposta da Enciclopédia de Otlet compondo extratos ou recortes de 

livros, publicações periódicas, notas manuscritas e outros que eram reunidos em pastas 

segundo um tema de interesse (OTLET, 1996, p. 409)
48

. 

Para Fondin, os dossiês são documentos reunidos por assuntos para atender uma 

determinada demanda de usuários ou assim organizados previamente a demandas 

segundo a vocação do serviço de informação (respectivamente, dossiê-ferramenta ou 

dossiê-produto, segundo Pomart, 1997, p. 195-198). Segundo Fondin, os dossiês devem 

ser identificados e tratados globalmente, mas não se confundem com a abordagem 

arquivística, na qual a noção de dossiê se apresenta como resultado da atividade de uma 

pessoa física ou moral, e é constitutiva de fundos de arquivo. Aqui teríamos o 

tratamento dos sobreconjuntos.  

Posteriormente Pomart (2008, p. 84-85) afirma que, com a digitalização dos 

documentos, a diferença entre dossiês-ferramenta e dossiês-produto que propõe tende a 

desaparecer. De nossa parte, recebemos com ressalvas afirmações de mudanças 

conceituais calcadas especialmente em inovação tecnológica. Desta forma, entendemos 

que os dossiês são coleções de documentos que visam atender demandas específicas em 

contextos institucionais, sejam aquelas cuja demanda é baseada em previsões de uso, 

sejam aquelas realizadas a partir de demandas já formuladas; ou seja, as tecnologias não 

alteram as características destas demandas.  

Se, neste caso, em um primeiro olhar, não há equivalência entre o 

„sobreconjunto‟ de Fondin e os „múltiplos‟ de Otlet (como mostramos no Quadro 3, 

anteriormente), já que este se refere aos múltiplos no sentido de coleções, como as de 

bibliotecas, podemos inferir que os dossiês sejam coleções de interesse do usuário, 

sejam aquelas que compõem o acervo como um todo, sejam aquelas constituídas a partir 

de demandas específicas. O termo „entidade física‟ adotado por Fondin equivale ao 

„livro‟ de Otlet e não ao termo „entidade‟ que adotamos. 

                                                 
48

 Nos tradicionais centros de documentação, é comum a atividade de organização de pastas de 

documentos que tratam de um mesmo tema de interesse aos usuários da instituição, em geral relacionado 

a um fato ou evento como papers e folders de um mesmo congresso, ou relatórios, editais e outros 

documentos relativos a um projeto. Deste modo, na elaboração dos registros das bases de dados, não é 

necessário que cada documento da pasta corresponda a um registro, pois a unidade documentária de 

interesse é o fato ou evento que originou a reunião destes documentos em uma pasta. 
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Segundo Fondin (1998, p. 28-29), na prática, o especialista deve, a cada instante, 

escolher a unidade documentária a registrar no sistema, tratar a entidade (física) e o item 

documentário (parte da entidade física) que possuem a informação útil separadamente e 

em complementaridade, identificando e descrevendo estas duas unidades já que a 

correspondência não é mais evidente (tecnicamente, trata-se de dois circuitos de 

informação). Também significa que o usuário não pode acessar diretamente os itens que 

não coincidem com a entidade (física), como o artigo de periódico, por exemplo, 

fazendo-se necessário recorrer a intermediários como arquivos de artigos ou bancos de 

dados referenciais. 

A noção de unidade documentária permite ao profissional e ao usuário a 

operação e o uso do documento por considerá-lo a partir de seus componentes, como 

propomos (atualizado de ORTEGA, 2007, p. 10): 

 unidade física documental (ou objeto físico informacional, ou seja, a parte 

material e, portanto, manipulável do documento); 

 unidades documentárias (unidades informacionais básicas passíveis de 

representação); e 

 conteúdos (informação propriamente dita registrada nestas unidades). 

Para a identificação da unidade física, há relativo consenso. A unidade 

documentária é a que atribuímos a Otlet e a seus desenvolvimentos posteriores. Os 

conteúdos apresentam noção de outra ordem, já que em maior medida não podem ser 

determinados de forma apriorística e na ausência de seus contextos de uso. 

A unidade física pode coincidir com a unidade documentária (como no caso de 

uma monografia) ou conter várias unidades documentárias (como os artigos de um 

periódico). Em uma base de dados factual (do tipo cadastral, por exemplo), a unidade 

física é a base de dados no seu todo, e as unidades documentárias são cada um dos 

registros que compõem a base de dados. É em cada uma das unidades documentárias 

que estão os possíveis conteúdos dos documentos. 

Apesar de uma unidade física ser eventualmente a própria unidade 

documentária, as mesmas são conceitualmente distintas: a primeira corresponde a um 

objeto físico e a segunda é identificada a partir de uma tipologia documental.  
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Apresentamos a estrutura do sistema e do registro e as metodologias para sua 

construção. Contudo, a estrutura do registro (que é física, concreta) é dependente da 

estrutura da unidade documentária (que é abstrata, conceitual). Para tanto, é preciso 

identificar cada tipologia documental em questão, como definimos acima. Lafuente 

López e Garduño Vera (2001, p. 98-100) tratam das tipologias de documentos adotadas 

por uma biblioteca digital para a estruturação de seus acervos. Indicam a necessidade de 

uma tipologia que se refira às características estruturais do documento, que possa definir 

e anotar o texto digital de que é composto. A definição de um tipo, segundo eles, deve 

contemplar as seguintes características lógico-formais: 

 Possuir as características lógicas de um gênero, ou seja, seu grau de abstração 

deve ser capaz de conter as características de uma classe e suas espécies 

correspondentes; 

 Especificar os atributos ou características que descrevem tanto o tipo de 

documento como suas classes e espécies; e 

 Determinar as formas de processo aplicáveis a um tipo em particular. 

Para estes autores, as estruturas lógicas de um tipo de documento são construídas 

a partir de uma abstração das características essenciais de um documento para distingui-

lo de todos os demais tipos de documentos. Desta forma, um tipo de documento é 

delimitado conceitualmente a partir de parâmetros relativos à perspectiva de quem 

determina a abstração do documento. Estas abstrações são hierarquizadas, ou seja, 

ordenadas, implicando a compreensão de um tipo de documento mediante a 

identificação precisa das propriedades lógicas, ou de forma, comuns a vários 

documentos, do que se obtém uma estrutura de classes. Também se pode hierarquizar 

por partes, com o objetivo de identificar e ordenar os elementos envolvidos na 

construção de um documento, em cujo caso se define o tipo de documento, e daí derivar 

suas classes e subclasses que se unem por meio de relações de herança, ou seja, uma 

classe herda as características gerais do tipo e agrega as suas, que são as características 

que a distinguem de outras classes. Quanto aos princípios que servem de ponto de 

referência para estruturar os textos que vão compor o acervo, os autores afirmam que as 

definições de tipo de documento permitem estabelecer uma ordem no desenho, na 

construção e na operação de uma biblioteca digital, porque determinam a forma e 

hierarquias que serão utilizadas para organizar os textos.  
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Para Lafuente López e Garduño Vera, as definições sobre tipos de documento se 

referem unicamente à forma e ordem dos textos. Para definir um tipo de documento é 

necessário em um primeiro momento determinar com precisão qual é a finalidade que se 

pretende cumprir e qual é o tipo de serviço que servirá como meio para cumprir metas e 

fins. Entendem que as definições de tipo de documento têm como objetivo contribuir 

para a clareza na comunicação porque introduzem a uniformidade necessária para que 

os textos conformem acervos consistentes. Estas definições não são imutáveis, estáticas 

e de aplicação universal mas o resultado da confluência entre a autoridade acadêmica, o 

uso comum, a necessidade de resolver problemas específicos de edição e as 

necessidades de difusão. 

 

Partindo de um nível mais abstrato, temos a noção de entidade adotada pela 

Ciência da Computação, que se refere a algo abstrato que pode ser representado na 

forma física de um registro de uma base de dados. A noção de entidade corresponde ao 

conjunto de dados identificados que constituirão uma unidade em um sistema 

documentário. A noção de unidade documentária, oriunda da Documentação, apresenta 

em essência o mesmo significado que entidade, mas usualmente não abarca todos os 

tipos de registros de que trata a Ciência da Informação. O termo „unidade documentária‟ 

é, em geral, adotado para documentos ou partes de documentos textuais (ou seja, 

escritos) mas, segundo esta pesquisa, os registros de sistemas documentários também 

podem ser constituídos a partir de documentos não textuais e de suas partes, ou a partir 

de dados esparsos ou organizados de outra forma. Os registros podem ainda ser 

constituídos a partir de transações, no caso dos sistemas administrativos.  

O princípio monográfico é a ideia que levou à constituiçao da noção de 

unidade documentária, que o registro de informação representa fisicamente, a partir 

da identificação de uma tipologia documental.  

Para esta pesquisa importa especialmente a constatação de que a identificação da 

unidade documentária é necessária à construção do registro de informação, e se dá por 

meio de metodologias que permitam considerar de modo criterioso as tipologias 

documentais, o contexto institucional e seus públicos. 
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3.4 Dos princípios de Catalogação ao modelo conceitual FRBR 

Em sua produção teórica e prática, Otlet baseou-se nos princípios e regras anglo-

americanas de catalogação mas, a partir do princípio monográfico, criou a semente para 

a formulação de Briet sobre a unidade documentária. Ao mesmo tempo, as ideias de 

Panizzi foram continuadas por Cutter e outros levando à sedimentação da linha anglo-

americana de catalogação, que culminou em proposta de modelo conceitual que busca 

contextualizar os outros instrumentos documentários até então elaborados, como 

tratamos a seguir. A descrição que segue refere-se ao que se reconhece como história da 

Catalogação. 

3.4.1 Primórdios da Catalogação 

Garrido Arilla (1996, p. 45) afirma que “existe certa catalogação desde que 

existem os catálogos”, ao referir-se à Idade Antiga. Além da história apresentada por 

Garrido Arilla, a história dos catálogos e da catalogação até 1900 foi produzida por 

Ruth French Strout (1956). Com base em tradução deste texto (MEY, 1995b, p. 12-35), 

enfocamos o que entendemos como um breve histórico dos métodos de catalogação e de 

elaboração de bibliografias, como segue. 

Da Antiguidade até a Renascença, incluindo a Idade Média, os catálogos eram  

inventários das coleções (como livros de tombo), em geral organizados em códices, ou 

seja, na forma de livro. A lista do convento St. Martin, em Dover, Inglaterra, de 1389, é 

talvez o primeiro catálogo considerado como tal. Entre outros recursos, continha o 

conteúdo de cada volume, além da análise das partes (entradas analíticas). O catálogo 

compilado por Amplonius Ratnick, de Berka, Alemanha, entre 1410 e 1412, inovou 

com o uso de remissivas (registros que eram remetidos a outros). 

No final do século XV, há um avanço importante graças à bibliografia. Neste 

período, Johann Tritheim, bibliógrafo e bibliotecário alemão, elaborou uma bibliografia 

em ordem cronológica, com índice alfabético de autor, e na metade do século XVI, 

Konrad Gesner, bibliógrafo e naturalista suíço, produziu uma bibliografia em ordem de 

autor, com índice de assunto.  

Pouco antes, no início do século XVI, o mosteiro Syon, em Isleworth, Inglaterra, 

criou um catálogo sistemático, que incluía também um índice alfabético de autor. O 
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convento de Bretton, Yorkshire, no mesmo país, em 1558, introduziu nos registros do 

seu catálogo os nomes dos editores e tradutores das obras. 

Em 1595, o livreiro inglês Andrew Maunsell compilou um catálogo dos livros 

ingleses e no prefácio indicou algumas regras para o registro de obras, como a entrada 

de nomes pessoais pelo sobrenome, o princípio da entrada uniforme para a Bíblia, além 

de defender a ideia de que um livro pudesse ser encontrado pelo sobrenome do autor, 

pelo assunto e pelo tradutor, entre outros. 

Gabriel Naudé escreveu sobre a importância dos catálogos como meios de 

encontrar livros e de identificá-los bibliograficamente, perspectiva muito próxima da 

atual. Também recomendou a adoção de catálogos de assuntos e de autores. 

Segundo Malinconico (1977, citado por FIUZA, 1980, p. 140), o catálogo da 

Biblioteca Bodleyana (Universidade de Oxford, Inglaterra), de 1732, apresentou a 

primeira tentativa de juntar vários trabalhos de um autor e as várias manifestações 

(edições e traduções) desses trabalhos
49

. Retornando aos dados apresentados por Strout 

(1956, a partir da tradução de MEY, 1995b, como citamos), fato interessante que 

demonstra as preocupações vigentes alguns anos antes nesta biblioteca ocorreu em 

1697, na qual os funcionários foram solicitados a apresentar sugestões para a melhoria 

da mesma. O funcionário Humphrey Wanley incluiu entre suas sugestões, várias 

relativas a problemas de catalogação como: se o catálogo deveria ser alfabético ou 

classificado (ou seja, sistemático); se os títulos e os dados do livro deveriam ser 

registrados na língua do livro; se o tamanho do livro deveria ser registrado; se deveriam 

ser incluídos autor e título das entradas analíticas; se o nome do editor deveria ser 

registrado nos dados de publicação; se deveria ser mencionado o fato de um livro não 

trazer local e data de publicação; se a primeira ou a melhor edição de um livro deveria 

ser indicada; e, se a raridade ou alto custo de um livro deveriam ser anotados.  

Em 1697, em Paris, França, Frederic Rostgaard publicou normas sobre a 

organização do catálogo que incluíam, entre outras: arranjo por assunto visando a que 

todos os autores voltados ao mesmo assunto e todas as edições de uma mesma obra 

fossem reunidos; registros separados para obras encadernadas juntas; e a recomendação 

de que as normas fossem utilizadas de forma diferente quando mais adequado à 

                                                 
49

 Em geral, a tradução adotada no Brasil para „work‟ é o termo „obra‟ e não „trabalho‟. Assumimos o 

termo como traduzido pela autora no texto utilizado. 
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biblioteca. Rostgaard, assim como Thomas Bodley e os bibliotecários da Bodleyana da 

Inglaterra, exerceram grande influência no continente europeu. 

No século XVIII, mudou o objetivo do catálogo: este passou a ser desenvolvido 

para servir como um instrumento de busca, de modo que muitas das práticas citadas se 

impuseram. O contexto é o do desenvolvimento da pesquisa científica e das atividades 

de estudo que levou ao crescimento de bibliotecas na Europa. Com a Revolução 

Francesa, as bibliotecas dos nobres
50

 foram confiscadas e transformadas em bibliotecas 

de uso público e, em 1791, foi confeccionado o primeiro código de catalogação 

nacional, que era simples, curto e prático. Foi inaugurado o catálogo em fichas – de 

mais fácil e rápida atualização que o catálogo em forma de livro –, mas devido à falta de 

papel foram utilizadas cartas de baralho, sendo que as cartas de ases e dois eram usadas 

para o registros de livros com títulos mais longos, talvez por disporem de mais espaço 

para a escrita. 

Estes são alguns dos avanços significativos realizados desde a Idade Antiga em 

termos das metodologias documentárias adotadas para a elaboração de catálogos e 

bibliografias, segundo sistematizamos de Strout (1956, a partir da tradução de MEY, 

1995b). Catalogação de partes de documentos, uso de remissivas, construção de índices 

de autor e de assunto, entrada de autores pessoais pelo sobrenome, reunião de livros que 

pertenciam à mesma obra, adaptação das normas às necessidades locais, e por fim, a 

confeccção de fichas para possibilitar o registro das diversas informações sobre um 

documento e a sua ordenação alfabética e atualização constante, compõem um conjunto 

de metodologias que é emblemático da anterioridade das reflexões e operações 

documentárias com que se defrontam hoje várias áreas que se encontram imersas na 

„sociedade do conhecimento‟. 

                                                 
50

 Mais que bibliotecas de nobres, segundo Garrido Arilla (1996, p. 67), as bibliotecas francesas 

anteriores à Revolução eram bibliotecas privadas, em geral bibliotecas de instituições religiosas, coleções 

de particulares ou bibliotecas fundadas pelas instituições de ensino ou centros eruditos. Em especial em 

função do confisco dos bens da Igreja, o novo governo viu-se frente a uma quantidade enorme de livros, 

manuscritos, estampas, moedas e outros documentos a serem inventariados e catalogados, decidindo 

utilizar estas coleções para a criação de bibliotecas públicas, dedicadas à educação popular. 
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3.4.2 Biblioteconomia moderna e os primeiros teóricos da Catalogação 

Somente no século XIX dá-se o início da Biblioteconomia como se conhece 

hoje, ou seja, a Biblioteconomia moderna. 

Para Mey (1995b, p. 19-22), o marco da Biblioteconomia moderna deu-se em 

função dos debates citados, entre outros, e da contribuição dos primeiros teóricos da 

catalogação, embora os nomes que seguem não sejam os únicos relevantes, a depender 

da abordagem histórica construída: 

 Anthony Panizzi – 91 regras – 1839 – British Museum – Reino Unido; 

 Charles Jewett – código da Smithsonian Institution – 1852
51

 – Estados Unidos; 

 Charles Ami Cutter – Rules for a Dictionary Catalogue – 1876 – Estados 

Unidos; e 

 Instruções Prussianas – 1899 – Alemanha. 

Panizzi foi um refugiado político italiano que trabalhava como bibliotecário 

assistente na biblioteca do British Museum, no Reino Unido. Debates sobre o catálogo e 

a catalogação na biblioteca deram-se no âmbito de uma comissão nomeada pela House 

of Commons (câmara baixa do parlamento britânico) para investigar a administração e 

os serviços do museu. Panizzi apresentou suas 91 regras de catalogação e teve que 

defendê-las em várias audiências, vindo a convencer os membros da comissão em 1839, 

os quais aprovaram as regras. Ao que consta, nunca houve tanto interesse por questões 

biblioteconômicas, envolvendo governo, personalidades e eruditos. Os teóricos que se 

seguem são todos tributários de Panizzi. 

Fiuza (1987, p. 46) trata da ideologia de catalogação de Panizzi apresentada nas 

91 regras, como segue: 

O Catálogo deve ser visto como um todo. O livro procurado por uma 

pessoa não é realmente, na maioria das vezes, o objeto de seu interesse, 

mas a obra nele contida; esta obra pode ser encontrada em outras 

edições, traduções e versões, publicada sob diferentes nomes do autor e 

diferentes títulos e, conseqüentemente, para servir bem ao usuário, o 

Catálogo deve ser planejado para revelar todas as edições, versões, etc. 

das obras, bem como outras obras geneticamente relacionadas que 

existem na biblioteca. (destaque da autora) 
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 Segundo informação de data presente em Garrido Arilla (1996, p. 92) e Barbosa (1978, p. 28). 
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A autora trata também dos aspectos principais abordados nas 91 regras (FIUZA, 

1987, p. 47): 

1. um livro deve ser considerado e representado no catálogo, não como 

uma entidade separada, mas como uma edição de determinada obra, de 

um determinado autor; 

2. todas as obras de um autor, e suas edições, devem ser entradas sob 

um nome definido, usualmente o nome original do autor, 

independentemente dos diferentes nomes que aparecem nas diferentes 

obras e edições; 

3. todas as edições e traduções de uma obra, independentemente de 

seus títulos individuais, devem ter entradas sob seu título original, 

numa ordem prescrita (edições cronologicamente, traduções por língua, 

etc.) de maneira que a pessoa em busca de um livro em particular, 

encontre-o junto com as outras edições, dando ensejo a uma escolha da 

edição que melhor sirva a seus objetivos. 

4. referências apropriadas devem ser feitas para auxiliar o usuário a 

encontrar a obra desejada. 

O código da Smithsonian Institution elaborado por Charles Jewett em 1852 nos 

Estados Unidos é o primeiro código de catalogação do país a recomendar a catalogação 

cooperativa centralizada. O código foi baseado nas 91 regras de catalogação de Panizzi, 

com quem Jewett esteve na Inglaterra, a partir foi influenciado a respeito de aspectos da 

Biblioteconomia moderna e de questões de catalogação. O projeto de Jewett, contudo, 

não foi implementado por conta da divergência de ideias entre ele e o pesquisador 

Joseph Henry, seu chefe, o qual optou por investir na pesquisa científica e não no 

projeto de Jewett. No entanto, tudo o que Jewett propôs foi aceito e implementado anos 

depois na LC (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 79-80). Além do aspecto inovador da 

ideia de catalogação cooperativa entre as bibliotecas públicas dos Estados Unidos, 

Jewett propôs inovação tecnológica que a viabilizasse. Em um período em que a maior 

parte dos catálogos era produzida na forma de livro, sugeriu que cada ficha catalográfica 

fosse gravada em uma chapa de estereotipia, a qual permitiria a reprodução das fichas 

para várias bibliotecas, possibilitando a inserção de novas fichas no catálogo sem 

comprometimento da ordem alfabética (BALBY, 1995, p. 29). 

A obra Rules for a Dictionary Catalogue foi publicada nos Estados Unidos em 

1876 por Cutter. Esta obra seria, não um código de catalogação, mas uma verdadeira 

declaração de princípios, já que as regras apresentam as explicações sobre as soluções 

adotadas e várias observações. Cutter determinou os objetivos do catálogo e ditou a 
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visão do catalogador (MEY, 1995b, p. 21). Segundo Garrido Arilla (1996, p. 92), os 

princípios propostos por Cutter representam a base da catalogação norte-americana. 

Observamos que, especialmente na literatura de origem norte-americana, Cutter é 

considerado o grande teórico da catalogação. 

Fiuza (1980, p. 141-142) reforça a posição apresentada por Mey sobre a 

relevância da obra de Cutter e apresenta os objetos da Catalogação e os meios para 

atingi-los, segundo ele. 

O catálogo deve ser um instrumento hábil para: 

1. permitir que uma pessoa encontre um livro do qual conhece: 

A – o autor 

B – o título 

C – o assunto 

2. mostrar o que a biblioteca tem: 

D – de um determinado autor 

E – de um determinado assunto 

F – de uma determinada espécie de literatura 

3. ajudar na escolha de um livro: 

G – com respeito à sua edição 

H – com respeito a seu caráter (literário ou tópico). 

Para atingir tais objetos, o catálogo deve contar com os seguintes 

meios: 

Entradas de autor, com as referências necessárias (A e D) 

Entradas de título ou referências ao título (B) 

Entradas de assunto, referências cruzadas (C e E) 

Entrada de forma e língua (F) 

Transcrição da edição e imprenta, com notas quando necessário (G) 

Notas especiais (H). 

Em 1850, surgiu na Alemanha o código de Munique, a partir do qual Carl 

Dziatzko criou suas instruções, em 1886, para a Universidade de Breslau. Estas 

instruções serviram de base para o código alemão que foi publicado oficialmente em 
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1899 com o nome de Instruções Prussianas (MEY, 1995b, p. 21). As Instruções 

Prussianas foram gestadas no contexto da unificação alemã, e aplicadas inicialmente nas 

bibliotecas universitárias da Prússia e depois nas alemãs e austríacas. Permitiram a 

catalogação cooperativa das bibliotecas alemãs – já que foram concebidas 

propositalmente a partir das regras propostas por Jewett – quando este modo de 

catalogação ainda não havia ocorrido em nenhum outro país europeu. Este código, além 

de apresentar algumas orientações que o distinguem da prática anglo-americana, é 

conhecido por ser redigido claramente e sem ambiguidades e por apresentar, de modo 

notável, domínio dos aspectos essenciais da catalogação (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 

85-86).  

3.4.3 Códigos de catalogação e debates internacionais 

Na passagem para o século XX, havia códigos nacionais de catalogação em 

vários países europeus como Alemanha, Áustria, Bélgica, países escandinavos, 

Espanha, França, Holanda, Itália, Suíça e Vaticano (MEY, 1995b, p. 23). 

Em 1901, a LC
52

 iniciou a impressão das fichas catalográficas de seu acervo, 

posteriormente extensiva às de outras bibliotecas dos Estados Unidos (BARBOSA, 

1978, p. 34). Segundo Malinconico (1977, citado por Fiuza, 1980, p. 142-143), houve 

uma mudança no desenvolvimento dos códigos no início do século XX que ele atribui 

ao impacto do serviço de distribuição das fichas pela LC. Cutter, na 4ª edição de suas 

regras, diz que as preocupações teóricas foram subordinadas às considerações práticas 

da adoção das fichas da LC (FIUZA, 1980, p. 142-143). Para Mey (1995b, p. 23-24), as 

bibliotecas recebiam as fichas dos livros elaboradas pela LC, nas quais apenas 

acrescentavam os cabeçalhos de entradas secundárias, que também já vinham indicados. 

Segundo a autora, isso resultou em substancial padronização, não porque todos 

concordassem (ou concordem) com a catalogação elaborada pela LC, mas porque as 

fichas eram rigorosamente idênticas.  

A partir deste fato, a ALA
53

 nomeou uma comissão para estudar as regras 

adotadas pela LC e, em colaboração com a Library Association, da Inglaterra, publicou 

a primeira edição de seu código em 1908 (MEY, 1995b, p. 23). O Código Anglo-

                                                 
52

 LC: Library of Congress. 

53
 ALA: American Library Association. 
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Americano de 1908, também conhecido como Código Conjunto ou Código AA, foi 

publicado em duas versões ligeiramente distintas para a edição norte-americana e 

inglesa, e recebeu influência de Cutter, das Instruções Prussianas e de Panizzi. Foi um 

dos mais consultados tanto na prática norte-americana (Estados Unidos e Canadá) 

quanto na inglesa (Grã-Bretanha) até a publicado do AACR em 1967, sendo por isso 

considerado código de utilização internacional (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 94). 

Ao mesmo tempo, foi publicada a segunda edição das Instruções Prussianas, 

muito utilizadas na Europa, enquanto o Código da ALA (como Barbosa nomeia o 

Código Anglo-Americano citado acima) o era nos Estados Unidos e outros países, 

segundo dissemos (BARBOSA, 1978, p. 34-35).  

Para Garrido Arilla (1996, p. 89-91), a corrente europeia de catalogação do 

início do século XX é representada pelo Código da Vaticana. Este código foi redigido 

em 1931 para a Biblioteca Apostólica Vaticana, no contexto do projeto de 

reorganização da mesma, subvencionado pela Fundação Carnegie para a Paz 

Internacional e contou com o apoio de bibliotecários da LC, decorrendo em um trabalho 

conjunto entre estadunidenses e vaticanos. A base do Código da Vaticana foram as 

Regole italianas de 1911, acrescidas de regras do Código Anglo-Americano de 1908 (o 

chamado Código da ALA) com o objetivo de internacionalizá-lo. Este código é citado 

como o maior e mais importante esforço realizado até hoje para sintetizar as práticas 

europeias e norte-americanas em matéria de catalogação, embora o atraso na publicação 

inglesa não tenha permitido sua maior difusão nos Estados Unidos.  

Mey (1995b, p. 24) afirma que o Código da Vaticana exerceu influência na 

Biblioteconomia brasileira, a partir de 1940, em sua edição em espanhol, e depois nas 

edições em português de 1949 e 1962. O código era usado nos cursos da Biblioteca 

Nacional (mas não no curso do Colégio Mackenzie, de São Paulo, de influência norte-

americana, que optou pelo Código da ALA), sendo ainda adotado em algumas 

bibliotecas. Garrido Arilla (1996, p. 91) ressalta que as regras do Código da Vaticana 

eram apropriadas a bibliotecas eruditas e especializadas, como o é a Biblioteca 

Apostólica Vaticana. Comenta que a tradução espanhola do código é bastante desigual, 

e em alguns pontos, literal e obscura.  

Segundo Garrido Arilla (1996, p. 96), a partir dos anos 1930, era evidente o 

descontentamento geral dos profissionais dos Estados Unidos quanto aos códigos de 

catalogação existentes, em especial por conta de uma versão prévia de um código da 
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ALA publicada em 1941. É Osborn quem retrata este descontentamento em artigo 

publicado neste mesmo ano intitulado The crisis in cataloguing, no qual apresenta 

diversas tendências deflagradas pelos códigos de catalogação no decorrer dos anos. Em 

publicação posterior deste artigo, Osborn (1985, p. 93 e 95), filósofo que se tornou 

bibliotecário, afirma que havia então um número de teorias de catalogação mais ou 

menos vagas em aplicação, sendo as principais delas a teoria legalista da catalogação, o 

perfeccionismo, a catalogação bibliográfica e a teoria pragmática. Osborn entendia que 

a linha predominante era provavelmente a legalista, segundo a qual deve haver regras e 

definições para governar cada ponto que surge e deve haver uma autoridade para 

estabelecer questões (ou seja, o revisor do código está em julgamento sobre o 

catalogador, e o catalogador chefe está na suprema corte em sua biblioteca particular). 

Segundo ele, muitas decisões são arbitrárias, parcialmente porque são simplesmente 

questão de gosto ou julgamento. Elementos de prática de catalogação foram 

introduzidos por razões históricas e aceitos e perpetuados sem compreensão do porque a 

regra foi feita, como por exemplo, a razão para introduzir a forma de catalogação 

conhecida como indentação. Para Osborn, a manutenção destas posições tende a fazer o 

ensino e prática da catalogação meras técnicas. 

Em decorrência deste descontentamento, a ALA revisou suas regras resultando 

na publicação, em 1949, das Regras da ALA e das Regras da LC. Embora tenha havido 

avanços, permanecia a pobreza em matéria de princípios e um enfoque demasiado 

legalista e detalhista. Críticas relativas a vários códigos deste período afirmavam que 

estes “se converteram em labirintos de caminhos legalistas”, apresentando “uma infinita 

variedade de intrincadas exceções às regras e de exceções às exceções, cada uma delas, 

estabelecidas para cobrir as necessidades de alguns casos de conveniência suspeita”, 

segundo Dunkin (1956, citado por GARRIDO ARILLA, 1996, p. 97). De qualquer 

modo, as Regras da LC eram mais próximas de princípios lógicos e regras gerais, sendo 

consideradas mais adequadas à prática profissional em qualquer país que as Regras da 

ALA (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 96-97). 

Segundo Barbosa (1978, p. 37), as Regras da ALA foram publicadas sob o título 

“ALA cataloging rules for author and title entries”, e as Regras da LC, como “Rules for 

descriptive cataloging in the LC”. Estas últimas inovaram ao apresentar introdução com 

os objetivos da catalogação (descritiva) e seus princípios. As Regras da LC receberam 
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tradução para a língua portuguesa de Maria Luisa Monteiro da Cunha, a qual foi 

divulgada pela LC em 1956. 

Como as regras da ALA também não satisfizeram aos catalogadores dos Estados 

Unidos nem de outros países, esta associação convidou Seymour Lubetzky, da LC, a 

realizar um estudo crítico dos códigos de catalogação existentes, o qual foi publicado 

em 1953. Neste estudo, Lubetzky manifesta seu rechaço por alguns códigos complexos 

e carregados de inumeráveis casos e fundamenta o trabalho de catalogação sobre 

princípios ou condições, menos que em casos. Esta obra é considerada por alguns como 

um dos acontecimentos mais importantes da história da catalogação do século XX. Em 

1960, este pesquisador publicou um código em que expõe uma drástica redução de 

regras e uma saída do „formalismo‟ para o „funcionalismo‟ (GARRIDO ARILLA, 1996, 

p. 103). O código recebeu o título de “Code of cataloging rules; author and title entry. 

An unfinished draft for new edition of cataloging rules” e, embora fosse incompleto, foi 

relevante por evitar pautar-se em casos específicos, como disse Garrido Arilla. Este 

trabalho foi seguido por outro, publicado em 1961, que contribuiu para a preparação de 

um novo código (BARBOSA, 1978, p. 39). 

Em 1954, a IFLA criou um grupo de trabalho encarregado de coordenar os 

estudos das regras de catalogação em âmbito internacional. Os trabalhos deste grupo 

desembocaram em evento que inaugurou os debates internacionais sobre princípios de 

catalogação, a Conferência Internacional sobre Princípios de Catalogação, realizada em 

Paris, em 1961, que, após muitas discussões, aprovou a Declaração de Princípios 

(também conhecida como Princípios de Paris) produzida por Lubetzky. A partir da 

Declaração de Princípios muitas regras de catalogação foram revisadas, como as várias 

europeias, as americanas e até as japonesas (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 103 e 108). 

Quanto ao Brasil, a bibliotecária Maria Luisa Monteiro da Cunha participou da 

Conferência Internacional sobre Princípios de Catalogação, a qual aceitou como 

Documento n. 13 seu estudo intitulado “Nomes brasileiros e portugueses: problemas e 

soluções” (BARBOSA, 1978, p. 61). Ela também realizou tradução do texto dos 

Princípios de Paris (EXPOSIÇÃO..., 1961). 

Em 1967, foi publicada a primeira edição do AACR
54

 pela LC, ALA, Library 

Association (a Inglaterra retomou sua participação após ter se afastado dos trabalhos de 
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preparação de um código conjunto no final dos anos 30, quando teve início a Segunda 

Guerra Mundial) e a Canadian Library Association. Assim como o Código Anglo-

Americano de 1908 foi publicado em duas versões – inglesa e norte-americana –, o 

AACR também foi publicado em edições separadas, devido à diferença de interpretação 

para pontos de acesso. Como o interesse pela automação era muito limitado até então, e 

a IFLA iniciou estudos que levaram à proposta de padrões mais estruturados para a 

descrição bibliográfica (as ISBD) em 1971, o AACR tornou-se rapidamente defasado 

(GARRIDO ARILLA, 1996, p. 94, 100, 110, 118) e (FIUZA, 1980, p. 149). 

Lubeztky dirigiu inicialmente a comissão para o desenvolvimento do AACR, 

trabalho que foi continuado por C. Summer Spaulding (BARBOSA, 1978, p. 46). 

Lubetzky é considerado um dos grande teóricos do período. Por sua vez, foi fortemente 

influenciado pelo indiano Shiyali Ramamrita Ranganathan. Embora mais conhecido por 

conta da teoria da classificação facetada, Ranganathan é um dos principais teóricos da 

Biblioteconomia do século XX. Realizou um estudo comparativo sobre vários códigos e 

escreveu trabalhos sobre catalogação e catálogos classificados entre os anos 1930 e 

1960 e também contribuiu grandemente na elaboração do AACR (GARRIDO ARILLA, 

1996, p. 96, 98, 99). 

Foram feitas várias tentativas de um código nacional brasileiro a partir dos anos 

1930, todas infrutíferas. Após duas traduções do Código da Vaticana para o português – 

em 1949, pelo DASP
55

 e, em 1962, pelo IBBD
56

, incluindo regras da ALA –, este 

Instituto se preparava para iniciar estudos para uma terceira edição quando foi publicado 

o AACR, em 1967 (BARBOSA, 1978, p. 57-70).  Segundo Fiuza (1980, p. 149), o 

Brasil adotou o texto norte-americano, cuja tradução foi organizada por Abner Lellis 

Corrêa Vicentini e publicada em 1969 (CÓDIGO..., 1969). Barbosa (1978, p. 65) afirma 

que, naquele momento,“isto acarretou inúmeros problemas, devido à falta de clareza do 

texto e à falta de exemplos adequados, que contribuem para interpretações variadas 

quanto à aplicação de suas regras”. Em curso promovido pelo IBBD sob o patrocínio da 

UNESCO, em 1975, verificou-se que, em diversos estados do Brasil, ainda eram 

adotados o Código da ALA, o da Vaticana com adaptações e o AACR com 

modificações. Em reuniões do IBBD, ficou decidida a adoção do AACR como código 
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oficial, e as modificações, acréscimos e supressões às regras do AACR seriam 

divulgadas pela FEBAB (BARBOSA, 1978, p. 68-70). 

A influência do trabalho desenvolvido pela central de catalogação da LC nas 

bibliotecas dos Estados Unidos continuou se fazendo sentir, como demonstra a 

autorização da ALA para que a LC continuasse confeccionando fichas redigidas 

segundo algumas orientações que se opunham às regras do AACR. Por este motivo, o 

antigo critério foi mantido no texto norte-americano do AACR, o qual é considerado 

menos fiel às ideias de Lubetzky e aos Princípios de Paris que o texto inglês, que foi 

publicado antes. Barbosa (1978, p. 47 e 48) apresenta estes fatos e afirma que esta 

decisão quase afetou negativamente o programa internacional MARC e a catalogação 

compartilhada, mas que estas regras já estavam – à altura em que escreveu sua obra – 

sendo canceladas ou ajustadas. 

Se o aproveitamento da elaboração de fichas catalográficas mostrou-se mais 

econômico nos Estados Unidos desde 1901 por meio dos serviços prestados pela LC, a 

partir da metade do século XX a normalização da catalogação em nível internacional 

tornou-se premente, dado o aumento da produção científica que exigiam catalogação 

cooperativa e intercâmbio de registros bibliográficos, e os recursos tecnológicos em 

desenvolvimento que se mostravam potencialmente adequados a este fim. 

Durante a Conferência de Paris, em 1961, foi criado o programa básico da IFLA 

denominado CBU
57

, com o objetivo de promover um sistema mundial de controle e 

intercâmbio de informação bibliográfica, por meio da criação de agências bibliográficas 

nacionais que realizassem o Controle Bibliográfico Nacional, e o estabelecimento de 

parâmetros bibliográficos internacionais que permitissem a transferência da informação, 

conduzindo ao CBU. Como consequência, seria possível que apenas um registro 

bibliográfico fosse produzido para cada documento editado pelos países (GARRIDO 

ARILLA, 1996, p. 108-109). 

A Reunião Internacional de Especialistas em Catalogação, que ocorreu em 

Copenhague, em 1969, foi menos numerosa e ambiciosa que a reunião de Paris, mas 

expôs pela primeira vez a possibilidade de estabelecer uma normalização internacional 

da descrição bibliográfica, prescindindo da tradicional e recorrente discussão sobre os 

pontos de acesso, para priorizar a avaliação dos avanços alcançados desde a 
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Conferência de Paris e, principalmente, estudar as perspectivas que as tecnologias 

eletrônicas abriam para a catalogação (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 112). 

Michael Gorman da British Library, em nome da IFLA, realizou estudo sobre os 

métodos de catalogação adotados por bibliografias nacionais, dando origem a 

ISBD(M)
58

, apresentada em 1971 e publicada oficialmente em 1974. A ISBD inovou ao 

regular a: 

 especificação dos elementos necessários para a descrição de um documento; 

 ordenação e os agrupamentos mais adequados dos elementos da descrição; e 

 separação destes elementos por pontuação fixa. 

Alguns exemplos de descrição de documentos, segundo a ISBD(M) (IFLA, 

2002, p. 62-65), seguem abaixo: 

Three comedies / by William Shakespeare ; with biographical illustrations and pictures of the setting of 

the plays, together with introductions by John Masefield. – New York : Dodd, Mead, cop. 1965. – xx, 266 

p., [11] leaves of plates : ill. ; 22 cm. – (Great illustrated classics). 

Contents: A midsummer night's dream ; As you like it ; The merchant of Venice. 

 

Tennis–up to tournament standard / Ellwanger ; [translated from the German by Wendy Gill]. – 

Wakefield : E.P. Publishing, 1973. – 119 p. : ill., ports. ; 21 cm. – (E.P. Sport).Translation of: Tennis–bis 

zum Turnierspieler, München : BLV Verlagsgesellschaft, 1971. 

ISBN 0-7158-0579-7 : £1.75 

 

A cada uno su misión : descubrir el proyecto de vida / Jean Monbourquette ; [traducción, Alfonso Ortiz 

García]. – Maliaño (Cantabria) : Sal Terrae, [2000]. – 198 p. ; 22 cm. – (Proyecto ; 61) 

Traducción de: À chacun sa mission. 

Com a ISBD, o conceito de unidade bibliográfica é retomado, referindo-se a 

todo documento, conjunto de documentos ou parte de um documento que é suscetível de 

receber uma descrição bibliográfica (à semelhança do conceito de unidade documentária 

de que tratamos). O objetivo fundamental da ISBD é favorecer a comunicação 

internacional da informação bibliográfica ao dar uma descrição normalizada de todos os 

documentos, superar as barreiras linguísticas e operar a conversão desta informação de 

maneira que possa ser lida por meio de máquinas. A ISBD não apresenta indicações 
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para os pontos de acesso, os quais devem ser determinados pelos códigos de catalogação 

nacionais (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 113, 114, 116). 

Em 1974, juntamente à ISBD(M) citada, foi publicada a ISBD(S) (para 

publicações seriadas). Em 1975, o Joint Steering Committee for Revision of the Anglo-

American Cataloguing Rules propôs ao Comitê de Catalogação da IFLA que um padrão 

geral internacional para descrição bibliográfica adequado para todos os tipos de 

materiais de biblioteca deveria ser desenvolvido. O resultado foi a ISBD(G), publicada 

em 1977. A ISBD(M) foi então revisada segundo as linhas propostas pelas ISBD(G) e 

publicada em 1978, e outras foram criadas para tipos de material específicos: 

ISBD(CM) para materiais cartográficos, ISBD(NBM) para materiais não livro (nonbook 

materials), além de uma ISBD(S) revisada em 1977, e a ISBD(A) para publicações 

monográficas antigas e ISBD(PM) para músicas impressas em 1980. Nos anos 

seguintes, foram feitas revisões das ISBD anteriores e a ISBD(CF) para arquivos de 

computador (computer files) foi publicada em 1990, sendo revista e publicada em 1997 

sob a denominação de ISBD(ER) (recursos eletrônicos, ou electronic resources) (IFLA, 

2007a, p. x).  

No âmbito do programa ISBD (IFLA. UBCIM PROGRAMME, 2003, p. v-vii), 

surgiu a preocupação com a descrição de artigos de periódicos, capítulos e outras partes 

de monografias, faixas individuais de gravações de som e outros tipos de „obras sobre 

obras‟, que levou a um longo e complexo esforço para estabelecer uma estrutura aceita 

internacionalmente. Como consta na Introdução do documento sobre esta ISBD, 

elaborada por Tom Delsey, presidente da Seção de Catalogação da IFLA, a dificuldade 

se deu como decorrência da existência de duas comunidades que, no decorrer do tempo, 

estabeleceram práticas e tradições diferentes com respeito à descrição bibliográfica: a 

comunidade de bibliotecas, por um lado, com sua catalogação tradicional e, por outro, a 

comunidade de indexação e resumos em suas práticas de citação. Embora a iniciativa 

tenha sido da comunidade de bibliotecas, por meio da IFLA, o objetivo era o de que os 

requisitos das duas comunidades fossem contemplados.  

Deste modo, o Grupo de Trabalho sobre a ISBD(AN)
59

 teve seu primeiro 

encontro em 1979, após aprovação deste trabalho na Conferência Geral da IFLA, em 

Bruxelas, em 1977. O primeiro ponto foi o do escopo, decidindo-se que a tarefa do 
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grupo seria a de produzir uma técnica descritiva voltada somente a partes de uma 

publicação bibliográfica, portanto, sempre acompanhada da referência do item 

bibliográfico a que pertence. Com isto, o grupo passou a se chamar Grupo de Trabalho 

sobre ISBD(CP), ou seja, voltada às partes componentes. O problema seguinte foi o de 

tentar acomodar os requisitos da estrutura estabelecida pela ISBD(G); de uma forma 

geral, houve dificuldade em acomodar as informações das partes e do todo, e as das 

diversas tipologias documentais envolvidas. O resultado final apresentado em 1981 

deixou claro, pelos comentários e críticas recebidos, que havia mais que um trabalho 

editorial simples a ser feito para completar a tarefa. Em função das dificuldades 

apresentadas, o Grupo foi formalmente dissolvido em 1983. Novo grupo foi criado, o 

qual tinha claro que os requisitos da ISBD não deveriam ser seguidos literalmente. O 

texto final foi aprovado em 1987, 10 anos depois de a ideia ter sido aprovada. Delsey 

finaliza o texto dizendo esperar que este trabalho sirva não só para fornecer a aplicação 

da ISBD às partes componentes, mas também para fornecer a base para a necessária 

ponte entre a comunidade de bibliotecas e a de indexação e resumos (IFLA. UBCIM 

PROGRAMME, 2003, p. v-vii). 

Observamos que apenas o primeiro grupo, que foi dissolvido e era bem maior, 

tinha como membro um representante da comunidade de indexação e resumos, neste 

caso, do Chemichal Abstracts Service. Do relatado, podemos dizer que a tentativa de 

buscar atender às práticas dessas duas comunidades e de seguir literalmente a ISBD(G) 

impossibilitou que fossem consideradas, como princípio norteador, as características da 

unidade documentária sobre a qual se pretendia propor um modelo de descrição. Antes 

disso, ambas as comunidades já tinham resolvidas suas questões de algum modo, mas a 

comunidade de indexação e resumos apresenta prioridade para a descrição deste tipo de 

unidade documentária, sendo este um dos motivos para seu distanciamento das regras 

praticadas em bibliotecas. Também cabe comentar que a ISBD(CP) não é citada no 

histórico sobre as ISBD que consta no documento da ISBD consolidada, versão 

preliminar de 2007; o arquivo eletrônico da ISBD(CP) está disponível no site da IFLA 

abaixo do arquivo da ISBD consolidada, e precedido da explicação de que se trata de 

diretrizes que são ainda „companheiras úteis‟ para a ISBD. Inferimos que a ISBD(CP) 

está sendo abordada como sendo de utilização proveitosa juntamente à ISBD 

consolidada, mas que não há planos de que seja incorporada a esta. Com isto, 

especulamos sobre o baixo impacto da ISBD(CP) na comunidade e/ou sobre sua ainda 
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difícil adequação às outras ISBD, talvez por não terem previsto descrições analíticas 

desde o início. 

Hoje a ISBD é reconhecida como padrão para a comunidade de bibliotecas. 

Segundo consta na versão preliminar da ISBD consolidada (IFLA, 2007a, p. vii), 

embora o desenvolvimento deste padrão tenha sido originalmente voltado para a 

automação do controle bibliográfico tanto quanto para necessidades econômicas de 

catalogação compartilhada, a ISBD é proveitosa e aplicável para descrições 

bibliográficas de todos os tipos de recursos bibliográficos em qualquer tipo de catálogo, 

sejam OPACs ou catálogos tecnologicamente menos avançados.  

O primeiro código redigido segundo os novos critérios propostos 

internacionalmente pela ISBD foi o AACR2, publicado em 1978, e preparado pela 

ALA, pela LC, pela British Library, pelo Canadian Committee on Cataloguing (da 

Canadian Library Association) e pela Library Association (JOINT STEERING 

COMMITTEE FOR DEVELOPMENT OF RDA, 2007). Em 1974, o objetivo era o de 

que a segunda edição do AACR conciliasse os textos norte-americano e britânico, 

incorporasse as retificações do AACR1 aprovadas por comitês e enviadas pelos 

distintos países e lutasse pela internacionalização das regras. Estes critérios foram 

modificados e a segunda edição contou com 4 pontos: ser fiel aos princípios 

estabelecidos em Paris em 1961; levar em conta as vantagens da aplicação dos 

computadores à informação bibliográfica; fazer todo o possível para criar um código 

aceito internacionalmente; e determinar o tratamento dos materiais não livro (non book 

materials). De fato, o AACR2 incorporou a descrição de diversos tipos de materiais, 

segundo as ISBD conhecidas até aquele momento. Deste modo, em função de seu 

conteúdo e alcance, tornou-se um modelo, ou ao menos uma referência, a outros países 

quando da revisão de suas regras. Também se configurou como norma de amplo alcance 

internacional, embora não a única como se pretendia, já que outras possuem clara 

identidade e influência em outras áreas culturais e geográficas como as normas 

japonesas e as alemãs (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 117-119). 

A última revisão do AACR2, depois de várias atualizações e revisões (de 1988 e 

de 1998), foi publicada em 2002 e preparada pela ALA, pelo Australian Committee on 

Cataloguing, pela British Library, pelo Canadian Committee on Cataloguing (da 
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Canadian Library Association), pelo CILIP
60

 e pela LC (JOINT STEERING 

COMMITTEE FOR DEVELOPMENT OF RDA, 2007). Para esta última revisão, foi 

fundamental o trabalho de Tom Delsey (1999), cujo estudo objetivou desenvolver um 

esquema formalizado que refletisse a estrutura lógica interna do código anglo-

americano que possibilitasse reexaminar os princípios subjacentes ao código, vindo a 

servir de base para o desenvolvimento de novas instruções que fossem produzidas no 

futuro (RÍOS HILARIO, 2003, p. 151).  

No Brasil, em 1969 foi lançada a versão em língua portuguesa do AACR, como 

dissemos. O AACR2 foi traduzido e publicado em dois volumes em 1983 e 1985, 

trabalho iniciado sob a coordenação de Maria Luisa Monteiro da Cunha e, após seu 

falecimento, continuado por Regina Carneiro. O AACR2R foi traduzido em 2002, sob a 

coordenação de Rosa Maria Rodrigues Corrêa, e publicado em 2005 (CÓDIGO..., 

2004). Como podemos constatar, a distância entre a publicação original e a de sua 

tradução no Brasil tem aumentado a cada nova versão: de 2 anos para 5, e por fim, para 

7 anos.  

3.4.4 Informatização e formatos de registro bibliográfico 

Os debates sobre princípios de catalogação que ocorreram desde a metade do 

século XIX sofreram modificações a partir da metade do século XX. O início da 

informatização dos processos de catalogação levou a que a criação dos formatos de 

registro bibliográfico e a revisão dos códigos de catalogação e da norma internacional 

de descrição bibliográfica não fossem acompanhadas, significativamente, por reflexões 

sobre princípios. De fato, segundo Garrido Arilla (1996, p. 147), estas inovações 

tecnológicas repercutem na maneira de confeccionar o registro, mas não muito no 

processo intelectual adotado na catalogação. 

Carpenter e Svenonius organizaram livro sob o título Foundations of 

Cataloging, publicado em 1985, em que foram reunidas obras de teóricos da 
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catalogação, inclusive seus pioneiros. Os editores apresentam a obra afirmando que 

foram incluídas poucas contribuições mais recentes pois, naquele momento, a pesquisa 

estava devotada à engenharia dos catálogos on-line e aos mecanismos de interface, 

menos que a questões filosóficas dos propósitos do catálogo e aos modos para construí-

lo. Para Michael Gorman (1968, citado por BARBOSA, 1978, p. 25), após o período 

que corresponde às contribuições de Panizzi e Cutter até Lubetzky, segundo ele „os três 

gênios da Catalogação‟ (destaque de Barbosa), nada mais foi feito a favor de regras 

mais intuitivas, que se tornassem compatíveis com o conhecimento dos usuários do 

catálogo. Como vimos, a Reunião Internacional de Especialistas em Catalogação, 

realizada em 1969, objetivou priorizar os recursos que a informatização apresentava, 

prescindindo da continuidade dos debates sobre catalogação; entendemos que, embora 

fossem cruciais para os desafios tecnológicos que se apresentavam, provavelmente 

demandariam tempo, se é que esta análise foi realizada naquele momento.  

O próprio Lubetzky acompanhou a revolução representada pelo uso do 

computador na prática bibliotecária e entendia que as possibilidades tecnológicas e 

combinatórias do computador são funções básicas do catálogo, porém não as 

substituem. Alertava continuamente quanto à importância do objetivo do catálogo ao 

planejar qualquer serviço de automação: 

O advento do computador na biblioteca é uma ocasião propícia para 

uma reconsideração de nossos objetivos catalográficos e, mais 

particularmente, de nossos meios de atingi-los, mas não para um brusco 

abandono das idéias adotadas no passado (LUBETZKY, 1979, citado 

por FIUZA, 1987, p. 50). 

Para Chonez (1993), é um equívoco a crença de que as primeiras experiências de 

automação documentária remontem aos fins da década de 1960. Segundo ele, a 

referência mais antiga sobre esta atividade é encontrada na França em trabalho do 

engenheiro químico Yoland Mayor, com uso de cartões perfurados, apresentado em 

1937, no Congresso Mundial da Documentação Universal, em Paris, e intitulado Les 

possibilités de mécanisation des recherches bibliographiques. Em bibliotecas, foi 

também em meados nos anos 1930, nos Estados Unidos, que técnicas de cartões 

perfurados foram utilizadas para registrar e agilizar o empréstimo de materiais 

bibliográficos. No entanto, podemos indicar os anos 1960 como aquele em que ocorreu 

de forma mais ampla a automação tanto na produção de fichas catalográficas como nos 
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experimentos de recuperação da informação, o que foi acentuado nos anos 1980 com o 

surgimento e disseminação dos microcomputadores (ORTEGA, 2002b, p. 29). 

Quanto aos primeiros instrumentos documentários para estruturação da 

informação em sistemas informatizados que ainda utilizamos, temos os formatos de 

registro bibliográfico, cujos conceitos e sua primeira iniciativa, o Formato MARC, 

tratamos a seguir a partir de Ortega e Okada (2008). 

López Yepes (2004, v. 1, p. 574) define formato bibliográfico como uma 

“estructura codificada para la recogida de datos bibliográficos que permite su 

almacenamiento, recuperación y lectura por ordenador”. Ortiz-Repiso Jiménez (2006, 

p. 364) concorda que o termo indica uma estrutura implementada no meio eletrônico, 

definindo o formato bibliográfico “como la estructura y el sistema de códigos que 

hacen comprensible a la máquina el contenido de una noticia bibliográfica”. 

Abordagem de algum modo distinta é apresentada por Martin (1997, p. 227-

230), para quem a noção de formato remete à ideia de dados que são organizados para 

representar uma classe de objetos e, para se efetuar essa representação, é necessário um 

tratamento informatizado onde os dados são conceituados através de normas, como a 

ISBD e o AACR2.   

O formato de registro bibliográfico é, portanto, um “padrão para o tratamento 

informatizado do dado bibliográfico” (ORTEGA, 2002a, p. 75), mas a estrutura e a 

forma de preenchê-la independem em grande medida do formato, sendo pautadas por 

normas de descrição bibliográfica. Como define Garrido Arilla (1996, p. 141): “Se as 

ISBD e os códigos nacionais de catalogação assinalam a estrutura, assim como o 

conteúdo de um registro, o formato MARC oferece a estrutura informática”. 

Deste modo, um formato tem como função  

permitir que qualquer elemento significante de um documento possa ser 

identificado com precisão por meio de processo automatizado, 

possibilitando por conseguinte a seleção, manipulação e recuperação do 

registro ou elemento de dado (LINFORD, 1987 citado por LOBO, 

1990, p. 15).  

A literatura sobre formatos de registro bibliográfico que, em geral está centrada 

no formato MARC, cita os seguintes elementos constituintes dos mesmos: 

 campos: cada área específica dentro de um registro; 
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 subcampos: as partes dos campos; e 

 indicadores: códigos associados a cada campo que fornecem informações sobre 

o conteúdo ou forma do campo de dados ou ainda sobre o tipo de ação desejada 

em certos processos de manipulação de dados, tais como a alfabetação 

(FURRIE, 2000, p. 25), (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 142) e (MELGAÇO, 

1987, p. 146)
61

. 

Quanto aos tipos de campos, os formatos podem apresentar: 

 campos de dados de controle variável: em geral, são campos de extensão fixa. 

Não possuem indicadores ou subcampos e não são repetitivos; são preenchidos 

por códigos e não por informação textual. Foram criados com o objetivo de 

possibilitar a busca, uma vez que muitos campos se baseiam em tabelas de 

códigos ou formas sucintas padronizadas (BYRNE, 2001, p. 22-23).  

 campos de dados variáveis: são campos de tamanho variável, podendo ser 

repetitivos ou não, dependendo da natureza da informação; são preenchidos por 

informação textual, e estão presentes em todos os formatos de registros 

bibliográficos (ORTIZ-REPISO JIMÉNEZ, 2006, p. 371). 

A implantação de um formato implica em estruturas com funções próprias, quais 

sejam: 

 Formato de entrada de dados: formulário de captação de dados, ou seja, 

formulário visto pelo alimentador do catálogo, a partir do qual os dados são 

registrados e armazenados em arquivos; 

 Formato do arquivo de armazenamento dos dados: arquivo gerado por meio da 

entrada de dados. A partir do arquivo de armazenamento interno, é gerado o 

arquivo para intercâmbio de dados e os formatos de apresentação;   

 Formato de intercâmbio: formato padronizado, ou seja, padrão aceito 

internacionalmente para que haja o intercâmbio de registros entre sistemas 

computadorizados de uma forma econômica e eficiente;  
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 Alguns formatos como LILACS e CEPAL não fazem uso de indicadores (BIREME, 2008b) e 

(ARENDT, 2003). 
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 Formato de apresentação: é a forma de apresentação dos dados ao usuário final 

ou intermediário, seja ela impressa ou eletrônica (LOBO, 1990, p. 13), 

(MELGAÇO, 1987, p. 140) e (BALBY, 1995, p. 31). 

Os formatos de intercâmbio e de apresentação são, de fato, formatos de saída. O 

formato de intercâmbio também é denominado de formato de comunicação 

(CYSNEIROS, 1987, p. 329).  

Para que a função de intercâmbio do formato possa ocorrer, ou seja, para que 

haja a exportação de dados estruturados no meio informatizado de um sistema com 

aproveitamento por outro, são necessários os seguintes componentes: 

 A convenção dos campos de informação do registro: por exemplo, no caso do 

formato MARC, o campo 100 será destinado ao autor principal e o campo 245, 

ao título. Este é o formato propriamente dito: os campos para o tratamento da 

informação; 

 A convenção para a entrada das informações, ou seja, a forma de preencher os 

campos, segundo regras de catalogação (como AACR2 e ISBD), notações de 

classificação bibliográfica (como CDD e CDU) e vocabulários controlados para 

indexação. Por exemplo: para se estabelecer a forma de entrada do sobrenome do 

autor, pode-se utilizar as regras de catalogação, como as do AACR2; e 

 O lay-out físico dos registros no meio magnético: a estrutura necessária para 

gerar o arquivo de intercâmbio, como aquela indicada pela norma ISO 2709, a 

qual deve estar previamente implementada no software adotado (MARCONDES 

; SAYÃO, 1991, p. 244). 

A norma ISO 2709 estabelece a forma de intercâmbio entre os sistemas por meio 

da estruturação dos dados no meio físico de armazenamento e é um padrão aceito 

internacionalmente
62

. O arquivo de intercâmbio gerado por esta norma possui a seguinte 

estrutura: 

 líder: campo codificado de tamanho fixo, considerado a etiqueta do registro, que 

apresenta informações como tipo e situação do registro; 
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 Atualmente, o intercâmbio de registros pode ser realizado com uso da linguagem de marcação XML 

(EXtensible Markup Language), a qual permite que sejam transportados de um sistema a outro tanto a 

estrutura quanto o conteúdo dos registros. 
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 diretório: série de entradas numéricas contendo a tag (etiqueta do campo), a 

posição inicial e o tamanho de cada campo; 

 conteúdos propriamente ditos dos campos de dados bibliográficos como autor, 

título, etc.; e 

 separadores de campo e de registros (pontuação) (LAFUENTE LÓPEZ ; 

GARDUÑO VERA, 2001, p. 38), (FERREIRA, 2002, p. 3) e (ROBREDO, 

2005, p. 112). 

A escolha e uso de um formato permite agilidade e qualidade por possibilitar 

processos como: conversão retrospectiva (conversão das fichas catalográficas em papel 

para registros bibliográficos em meio eletrônico, com o uso de normas e padrões 

estabelecidos) e catalogação por cópia (importação de registros bibliográficos de outros 

repositórios, em geral, em processos de catalogação cooperativa). O software utilizado é 

variável importante para a criação de registros por meio destes processos, pois os 

formatos apresentam características que precisam ser viabilizadas tecnologicamente. 

O formato MARC surgiu a partir de estudos iniciados no final dos anos 1950 

pela LC, dos Estados Unidos. Em 1963, relatório sobre a informatização da LC foi 

publicado, o qual deu origem ao projeto MARC. Entre 1966 e 1968, a LC testou o 

formato MARC em 16 bibliotecas do país. Posteriormente o formato foi adaptado ao 

AACR (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 141, 143). É um formato padrão para 

intercâmbio do registro bibliográfico aceito internacionalmente e um dos fatores 

considerados na escolha do software para a automação dos processos de gestão de uma 

biblioteca (HÜBNER, 2002, p. 222). 

O formato MARC é mais complexo, diferenciando-se de outros formatos por 

conter nível maior de detalhamento em sua estrutura, como no caso dos indicadores e 

dos campos de controle variável. 

Variações do formato MARC foram surgindo com o tempo, como por exemplo, 

USMARC (Estados Unidos), UKMARC (Inglaterra), INTERMARC (França), 

IBERMARC (Espanha), CANMARC (Canadá), entre outros. Visando maior 

uniformidade e compatibilidade, as instituições adotaram o formato dominante 

USMARC e, posteriormente, o MARC 21 (desenvolvido pela fusão entre o USMARC e 

o CANMARC) (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 143-144) e (LAFUENTE LÓPEZ ; 

GARDUÑO VERA, 2001, p. 120). 
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No Brasil, em 1972, Alice Príncipe Barbosa adaptou o formato MARC, dando-

lhe o nome de CALCO
63

 e propondo seu uso no país. Foi com esse formato que a 

FGV
64

, no Rio de Janeiro, criou a rede Bibliodata/CALCO de catalogação cooperativa. 

O formato IBICT
65

, baseado no CALCO, foi editado em 1987 pela instituição que lhe 

deu o nome, como proposta de forma-padrão para o país (ORTEGA, 2002a, p. 78). Hoje 

o formato MARC é cada vez mais adotado nas bibliotecas brasileiras. Quanto aos 

formatos advindos do UNISIST, dentre outros, o formato LILACS é grandemente 

utilizado pelos centros cooperantes da rede de informação em Ciências da Saúde da 

América Latina e do Caribe, cuja coordenação é realizada pela BIREME/OPAS, sediada 

na cidade de São Paulo. 

O formato UNIMARC foi criado em 1977 pela IFLA, voltado à descrição de 

monografias e publicações seriadas, como um formato de intercâmbio entre agências 

nacionais de catalogação; cada instituição trabalha em seu formato local ou nacional, 

segundo as regras de catalogação de cada país, mas emite registros UNIMARC 

(GARRIDO ARILLA, 1996, p. 145-146). Apesar de ter sido criado como formato de 

intercâmbio, levantamento apresentado na reunião da IFLA de 2008, em Quebec 

(CORDEIRO, 2008), informa que o Formato UNIMARC é mais utilizado como 

formato de registro do que em sua função de intercâmbio. Informa também que base 

instalada UNIMARC (instituições usuárias) é significativa e se mantém estável, é 

adotada na realização de parte importante da bibliografia europeia, africana e oriental e, 

desde 2000, contribui para diminuir a diversidade de formatos MARC, já que as 

maiores fontes de definição para uso deste formato são o UNIMARC e o MARC 21. 

O formato MARC 21 é constituído por cinco tipos de formatos coordenados 

(LAFUENTE LÓPEZ ; GARDUÑO VERA, 2001, p. 120-121): 

 Formato para dados bibliográficos: contém especificações para codificar os 

elementos de dados necessários para descrever, recuperar e controlar várias 

formas de material bibliográfico (um livro, uma publicação seriada, um registro 

sonoro, mapas, entre outros documentos) (LIBRARY OF CONGRESS, 1996). 
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 CALCO: Catalogação Legível por Computador. 

64
 FGV: Fundação Getúlio Vargas. 

65
 Formato IBICT: Formato de Intercâmbio Bibliográfico e Catalográfico. 
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 Formato para dados de autoridades
66

: permite criar registros contendo formas 

padronizadas para pessoas, entidades coletivas, eventos, títulos e assuntos; 

permite ainda estabelecer uma forma reconhecida para um nome e usar esta 

forma como ponto de acesso em um registro (LIBRARY OF CONGRESS, 

2004). 

 Formato para dados de coleção (holdings): contém especificações para codificar 

elementos de dados pertinentes aos dados de coleções e a localização de todos os 

tipos de materiais (LIBRARY OF CONGRESS, 1996). 

 Formato para dados de classificação: contém especificações para codificar 

elementos de dados relacionados aos números de classificação e aos dados 

associados a eles; são usados para a manutenção e desenvolvimento de esquemas 

de classificação (LIBRARY OF CONGRESS, 1996).   

 Formato para informação comunitária: fornece especificações para registros que 

contêm informações sobre indivíduos com uma especialidade particular, 

organizações ou grupos, programas ou serviços, eventos, e outras que podem ser 

integradas ao catálogo de acesso público; foi publicado em 2000 (LIBRARY OF 

CONGRESS, 1996 e 2006). 

Citamos anteriormente os formatos INIS, AGRIS, CEPAL e LILACS, que foram 

desenvolvidos com base no Manual de Referência do UNISIST. Outros formatos de 

registro são voltados exclusivamente para as informações factuais, e demonstram a 

amplitude das práticas bibliográficas para além das clássicas informações científicas. 

Assim como aqueles, os formatos para informações factuais também foram produzidos 

no contexto das políticas de informação promovidas pelas Nações Unidas, a exceção do 

formato MARC para informação comunitária, como segue: 

 Formato CCF para informação factual (CCF/F) de diretórios do tipo projetos, 

pessoas e instituições (UNESCO. General Information Programme and 

UNISIST, 1992, p. 6). Posteriormente, Alan Hopkinson, um dos responsáveis 

por este projeto, trabalhou na adaptação do CCF bibliográfico e factual para o 

campo do desenvolvimento cultural; no caso da informação factual para este 

                                                 
66

 Formatos para dados de autoridades, ou formatos para dados de nomes autorizados, segundo tradução 

mais condizente com a língua portuguesa, como comenta Mey (1995a, p. 132). 
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campo, o formato é voltado ao tratamento de instituições, pessoas, oportunidades 

de treinamento ou bolsas de pesquisa, eventos e projetos de pesquisa (UNESCO. 

General Information Programme and UNISIST, 1994); 

 Formato FIIR para registro de instituições, pessoas, projetos, bancos de 

informação, eventos, softwares, e máquinas e equipamentos; é uma adaptação do 

CCF às necessidades de manipulação da informação referencial na América 

Latina e Caribe (UNESCO. Programa General de Información y UNISIST, 

1990a e 1991)
67

; 

 Standard Directory Record Structure for Organizations, Individuals and their 

Research Interests, do IOC
68

; é formato compatível com o CCF/F (MOULDER, 

D. S. et al., 1994); 

 Diretório de Eventos em Ciências da Saúde, para o registro e divulgação de 

eventos nacionais e internacionais da área da saúde, como congressos, 

simpósios, encontros, workshops, jornadas, dentre outros e que tenham datas 

pré-determinadas de início e fim. Esta metodologia é parte do modelo BVS
69

 

(BIREME, 2005a).  

 Formato MARC para informação comunitária, como citamos anteriormente. 

Observamos que módulo específico para este tipo de informação é, já há algum 

tempo, presente nos softwares de gestão de bibliotecas do mercado dos Estados 

Unidos. 

As informações factuais, segundo estes formatos, são aquelas atribuídas a 

registros de diretórios, representando: pessoas, instituições, oportunidades de 

treinamento ou bolsas de pesquisa, projetos de pesquisa, programas ou serviços, 

softwares, máquinas e equipamentos, e eventos como congressos, simpósios, encontros, 

workshops, jornadas. As informações mais recorrentes nestes formatos apresentados são 

as de pessoas, instituições e eventos.  
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 Informação referencial: informação do tipo diretório que muda permanentemente e que serve para 

orientar e facilitar o acesso a recursos como pessoas, equipes, projetos etc. pelas organizações (UNESCO, 

1991, p. 26). 

68
 IOC: Intergovernmental Oceonagraphic Commission. 

69
 Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), projeto concebido e coordenado pela BIREME. 
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Podemos constatar que os formatos para informações factuais centram-se no tipo 

cadastral, como está explicitado no texto do formato CFF em que consta que a 

preocupação do mesmo está relacionada à informação factual de certos tipos, não 

incluindo dados dinâmicos ou tabelas estatísticas (UNESCO. General Information 

Programme and UNISIST, 1992, p. 6). 

Os formatos de registro bibliográfico definem-se em parte pela incorporação de 

recursos tecnológicos, e seu uso vincula-se à catalogação cooperativa ou às redes de 

informação especializada. A caracterização dos formatos é necessária, portanto, já que 

seus aspectos informacionais tendem a se diluir. Deste modo, observamos variação 

terminológica significativa no uso do termo, sob a predominância do termo „formatos de 

intercâmbio‟: 

É recorrente, na literatura latino-americana (exceto a do Brasil), a 

adoção dos termos „formato de registro de informação bibliográfica‟ e 

„formato de registro bibliográfico‟ e não „formato de intercâmbio‟. (...) 

O termo „formato de registro bibliográfico‟ é mais abrangente, uma vez 

que não restringe as funções de um formato unicamente ao intercâmbio 

de dados. Também evita a indistinção entre formatos de registro 

bibliográfico propriamente ditos, como o formato MARC e o formato 

IBICT, e um dos seus componentes, ou seja, a norma estabelecida para 

intercâmbio de dados bibliográficos em meio magnético, como a ISO 

2709 (ORTEGA, 2002a, p. 76). 

O termo formato de registro relaciona-se ainda a vários usos da mesma palavra 

(formato de entrada, de armazenamento etc., como apresentamos): se não há distinção 

sobre estes conceitos, há supostamente maior dificuldade para o entendimento das 

operações relacionadas. Suspeitamos que a variação terminológica citada seja em parte 

reflexo da variação observada na literatura sobre catalogação, a qual é objeto recente de 

movimento internacional, como tratamos a seguir. 

3.4.5 O modelo conceitual FRBR e a retomada dos debates internacionais sobre 

princípios de Catalogação 

O quadro configurado pela ausência de debates mais intensos e amplos sobre 

princípios de catalogação apresentou mudanças a partir dos anos 1990, quando a IFLA 

criou grupo de estudo que, em 1998, apresentou seu relatório final sobre os FRBR, 

modelo conceitual que define requisitos funcionais para registros bibliográficos. Deve-

se considerar contudo outros modelos conceituais anteriores, como os estudos de 
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Svenonius (1992 e 2001) e outros, sistematizados por Ríos Hilário (2003, p. 48-69), por 

representarem o ponto de vista bibliográfico. 

Os objetivos do registro bibliográfico seriam os de atuar como ponte entre a 

informação intangível (a obra) e seu continente tangível (o documento), conduzindo o 

usuário até o conteúdo informativo, mas também servindo como o arquivo de 

identificação de uma publicação física para sua compra, empréstimo ou ordenação 

(HAGLER, 1997, p. 17, citado por RÍOS HILARIO, 2003, p. 32). Ligada à menção do 

objetivo do registro está a qualidade do mesmo, cujas discussões giram em torno de dois 

conceitos básicos: 

 fidelidade: medida em que o registro reflete o objeto físico e, portanto, permite 

sua identificação; e 

 amplitude: o número de campos e subcampos empregados e a quantidade de 

informação incluída neles (RÍOS HILARIO, 2003, p. 34). 

Segundo definição de Ríos Hilario (2003, p. 24), o registro bibliográfico é o 

produto da catalogação que permite identificar e indicar os dados formais e aparentes do 

documento original, distinguindo cada unidade das demais. A unidade bibliográfica 

representa o conceito adotado para a compreensão do registro bibliográfico. Enquanto o 

conceito de unidade bibliográfica é retomado para operar com o de registro 

bibliográfico, o conceito de unidade literária relaciona-se ao de obra. Tanto o conceito 

de registro bibliográfico quanto o de obra compõem o modelo FRBR. 

O estudo que produziu o modelo FRBR (IFLA. UBCIM PROGRAMME, 1998, 

p. 3-4, 6, 8-9) voltou-se ao desenvolvimento de uma estrutura que identificasse e 

definisse com clareza as entidades de interesse para usuários de registros bibliográficos, 

os atributos de cada entidade e os tipos de relacionamento entre as entidades. A entidade 

é definida como algo que pode ser identificado de forma isolada enquanto objeto-chave 

de interesse de usuários. 

O estudo não realiza elaborações sobre o registro bibliográfico em si, em termos 

de sua estrutura (forma e conteúdo). O modelo opera no nível conceitual, o que não 

permite a análise para o nível que seria requerido para um modelo de dados 

desenvolvido completamente. 

A metodologia utilizada é baseada na técnica de análise de entidade que é usada 

no desenvolvimento de modelos conceituais para sistemas de bases de dados 
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relacionais. Embora o estudo não pretenda servir diretamente como base para o desenho 

de bases de dados bibliográficas, a técnica foi escolhida porque ela fornece uma 

abordagem estruturada para a análise de requisitos de dados. 

Os elementos básicos do modelo – entidades, atributos e relacionamentos – são 

derivados de uma análise lógica dos dados que são tipicamente refletidos em registros 

bibliográficos. O modelo representa, tanto quanto possível, uma abordagem 

„generalizada‟ do universo bibliográfico e independente de um código de catalogação 

em particular. A proposta do modelo é a de que os responsáveis pelo desenvolvimento 

de códigos de catalogação nacionais o tomem como base para realizar adaptações para 

refletir os princípios operativos que aplicam em seu contexto cultural particular e 

tradição bibliográfica. A análise entidade-relacionamento refletida no modelo pode 

também servir como uma estrutura conceitual para um re-exame das estruturas usadas 

para armazenar, apresentar e intercambiar dados bibliográficos. 

Os FRBR são definidos em relação a tarefas genéricas que são realizadas por 

usuários quando buscam e fazem uso de bibliografias nacionais e catálogos de 

bibliotecas, quais sejam: 

 Encontrar os materiais que correspondam aos critérios de busca estabelecidos 

pelo usuário; 

 Identificar uma entidade, ou seja, confirmar se o documento descrito em um 

registro corresponde ao documento procurado pelo usuário, ou distinguir entre 

dois textos ou gravações que tenham o mesmo título; 

 Selecionar uma entidade adequada às necessidades do usuário, ou seja, 

selecionar um texto em um idioma que o usuário entenda ou escolher uma versão 

de um programa de computador que seja compatível com o hardware e sistema 

operacional disponível para o usuário; e 

 Obter o acesso à entidade descrita, ou seja, fazer um pedido de aquisição de uma 

publicação, fazer um pedido de empréstimo de um livro em uma coleção de 

biblioteca, ou acessar on-line um documento eletrônico. 

As 10 entidades do modelo FRBR, que foram apresentadas no relatório da IFLA, 

dividem-se em três grandes grupos, como segue (segundo síntese realizada por RÍOS 

HILARIO, 2003, p. 69-80, destaques nossos): 
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 Grupo 1: Compreende os produtos dos esforços intelectuais ou artísticos 

descritos nos registros bibliográficos: obra, expressão, manifestação e item; 

 Grupo 2: Compreende as entidades responsáveis pelo conteúdo intelectual ou 

artístico, assim como pela produção física, pela difusão, e pela conservação de 

tais produtos: pessoas e entidades coletivas. Também podem funcionar como 

assuntos; e 

 Grupo 3: Compreende um conjunto adicional de entidades que servem como 

assuntos dos produtos dos esforços intelectuais ou artísticos: conceito (noção 

abstrata ou ideia), objeto (coisa material), evento (ação ou ocorrência) e lugar 

(localização). Estas entidades são frequentemente empregadas como assuntos de 

obras. 

As entidades do Grupo 1 formam a base do modelo e de sua metodologia, 

partindo de um conceito abstrato até o objeto físico que pode contê-lo. As entidades 

definidas como obra e expressão refletem o conteúdo artístico e intelectual e aquelas 

definidas como manifestação e item refletem a forma física. 

A obra é definida como uma criação inequívoca intelectual ou artística; é uma 

entidade abstrata, não um objeto material. A expressão é a realização intelectual ou 

artística de uma obra; compreende as palavras, frases, parágrafos etc. específicos, que 

são o resultado da realização ou expressão de uma obra e possibilitam a distinção entre 

uma realização e outra da mesma obra. A manifestação é a representação física da 

expressão de uma obra, ou seja, a publicação da expressão. O item é um único exemplar 

de uma manifestação. Assim, as relações entre estas quatro entidades são as seguintes: 

 uma obra é realizada através de uma expressão; 

 uma expressão é representada por uma manifestação; e 

 uma manifestação é exemplificada por um item. 

Há uma certa dificuldade, observada na literatura e na análise do modelo, em 

determinar os limites entre o que seja uma obra e o que seja uma expressão, já que se 

tratam de abstrações. A distinção é explicitada no sentido de que quando a modificação 

de uma obra envolve um esforço intelectual, a obra passa a ser considerada uma nova 

obra. 
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Le Boeuf (2004, p. 74-75) demonstra por meio da palavra „livro‟ os significados 

distintos das quatro entidades do núcleo dos FRBR (Grupo 1) na linguagem comum: 

– quando dizemos „livro‟, o que temos em mente pode ser um objeto 

diferenciado, meramente físico, que consiste em papel e uma 

encadernação (e que ocasionalmente pode servir para calçar o pé de 

uma mesa); os FRBR o denominam „Item‟; 

– quando dizemos „livro‟, também pode significar „publicação‟, como 

quando nos dirigimos ao nosso livreiro e pedimos uma publicação 

identificada por um determinado ISBN: o exemplar concreto nos 

interessa sempre que pertença à classe geral de exemplares que 

solicitamos e não lhe faltem páginas; os FRBR o denominam 

„Manifestação‟; 

– quando dizemos „livro‟, como em „Quem escreveu esse livro?‟, 

podemos ter em mente um texto concreto, o conteúdo intelectual de 

uma publicação; os FRBR o denominam „Expressão‟; 

– quando dizemos „livro‟, podemos ter em mente um nível maior de 

abstração, o conteúdo conceitual que subjaz a todas suas versões 

lingüísticas, tanto a original como a tradução; a „coisa‟ que um autor 

pode reconhecer como sua obra, inclusive, por exemplo, em uma 

tradução japonesa e ainda que não fale japonês e não seja, portanto, 

responsável do texto japonês; os FRBR o denominam „Obra‟. 

Este autor esclarece que os FRBR não são um modelo de dados pois os atributos 

que definem cada entidade são em muitos casos muito genéricos para permitir uma 

implementação do modelo, e também não são um novo tipo de ISBD pois não 

estabelecem como são estruturados os elementos de dados nem como são visualizados 

de maneira que sua estrutura possa ser compreendida a partir da descrição (LE BOEUF, 

2004, p. 75-76). 

Um dos pontos relevantes do modelo é a forma de apresentação dos registros 

bibliográficos segundo as entidades do Grupo 1. Como as manifestações e as expressões 

de uma obra são agrupadas, o usuário consegue mais facilmente fazer a seleção a partir 

dos diversos itens que o acervo possui para a mesma obra. 



120 

 

 

 

Figura 5: Apresentação de registro bibliográfico segundo modelo FRBR: reunião de 

manifestações e expressões de uma mesma obra. Fonte: Moreno (2006, p. 114). 

A identificação das tarefas do usuário do catálogo e o delineamento dos produtos 

dos esforços intelectuais e artísticos realizados a partir do modelo FRBR permitem 

afirmar que esta proposta efetivamente busca por requisitos para registros voltados para 

o acesso e uso pelos usuários. Questionamos, no entanto, os estudos de usuários 

baseados unicamente no uso que estes fazem dos catálogos como modo de pensar os 

serviços, já que em bibliotecas predomina a cultura de busca por documentos 

específicos, e os softwares de gestão de bibliotecas não dispõem em geral de muitos 

recursos de recuperação da informação. Como comentamos anteriormente, é preciso 
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estabelecer os parâmetros que permitem que o catálogo seja um instrumento de 

comunicação e não apenas afirmar que o usuário deve ser considerado. Deste modo, ao 

mesmo tempo em que se deve abstrair sobre os usos possíveis do catálogo como modo 

de pensar e implantar melhores serviços de informação, deve-se propor e efetivar 

projetos de formação de usuários para uso requintado de catálogos e outros sistemas 

documentários. 

Em se tratando de modelo em estudo, entendemos como pontos em aberto o fato 

de que as entidades do Grupo 3 relativas aos assuntos dos produtos dos esforços 

intelectuais ou artísticos – conceitos, objetos, evento e lugar – não recuperam 

fundamentos básicos que operam com a noção de conceito para a representação 

temática da informação. Além disso, „tempo‟ não foi considerado como entidade. 

3.4.6 FRBR: das ideias de Panizzi ao novo código de catalogação RDA 

Para Denton (2003), o modelo FRBR incorpora as leis fundamentais e os 

objetivos da catalogação e da Biblioteconomia, como estabelecidos por Panizzi, Cutter, 

Lubetzky e Ranganathan, considerados os pioneiros na teorização sobre catalogação, 

como citamos. Maurice Freedman (citado por DENTON, 2003) resumiu as principais 

ideias sobre o objetivo de um catálogo, propostas por Panizzi, como segue:  

 Mostrar as obras de um autor de modo que o usuário possa conhecer todas as 

obras deste autor; 

 Identificar e distinguir determinadas edições, traduções, etc. de uma obra, de 

forma que estas diferentes edições, traduções etc., de uma determinada obra, não 

sejam confundidas entre si; e 

 Reunir todas as edições etc. de uma obra de forma que um usuário que esteja 

procurando por determinada publicação não apenas a localize, mas também seja 

apresentado a esta publicação, a todas as edições etc. da obra representada por 

ela, como também a obras a ela relacionadas. 

Desta forma, Denton (2003) propõe reformular os princípios acima, usando 

palavras FRBR: 

 Relacionar as obras de um autor de forma que o usuário possa conhecer todas as 

obras deste autor; 
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 Identificar e distinguir expressões particulares e manifestações de determinada 

obra de forma que não sejam confundidas entre si; e 

 Reunir todas as obras e suas expressões e manifestações, de forma que um 

usuário que esteja procurando determinada publicação não apenas a encontre, 

mas também veja todas as outras entidades relacionadas na hierarquia, e outras 

obras relacionadas à obra em questão. 

Tillett (1988 e 1989, citada por RÍOS HILARIO, 2003, p. 45) também recupera 

Panizzi e relaciona suas ideias às do modelo FRBR. Segundo ela, Panizzi defendeu o 

catálogo da biblioteca como o instrumento vital para acessar os documentos que 

compõem a mesma. Suas regras refletem uma estrutura conceitual baseada em registros 

únicos e completos para cada documento catalogado, e três classes de referências 

cruzadas para vincular a entrada escolhida pelo usuário à entrada de acesso ao catálogo. 

A estrutura conceitual de um catálogo é a estrutura que descreve o que deve ser incluído 

em um catálogo, os elementos necessários para descrever estes documentos e a ordem 

em que devem ser apresentados, assim como os vínculos ou links que devem ser criados 

entre estes documentos incluídos no catálogo. Esta estrutura conceitual do catálogo 

consiste, portanto, em „registros‟ compostos de „elementos de dados‟ e de „conexões‟ 

entre registros. Os registros conectados formam „agrupamentos‟ que compartilham um 

tipo particular de relação. Os registros são elaborados para descrever entidades 

bibliográficas e para controlar os assuntos e os nomes usados como pontos de acesso, 

incluindo entre eles: nomes de pessoas, de entidades coletivas, geográficos e de 

congressos, assim como os títulos, sobretudo os títulos de obras ou partes de obras. 

No início dos anos 1990, com a criação do grupo da IFLA que levou à 

aprovação do modelo FRBR, a maior parte dos trabalhos de revisão e atualização das 

ISBD foi suspensa. Quando o relatório do modelo FRBR foi publicado em 1998, o 

Grupo de Revisão ISBD foi constituído com o objetivo de assegurar a conformidade 

entre as estipulações das ISBD e os requisitos de dados FRBR para o nível básico 

nacional de registro bibliográfico, como descrevemos abaixo (IFLA, 2007a, p. ix-xi). 

Para o trabalho de adaptação da terminologia ISBD para os termos FRBR „obra‟, 

„expressão‟, „manifestação‟ e „item‟, no lugar de termos como „publicação‟, o Grupo 

encontrou dificuldades, devidas em grande parte ao fato de que os termos usados nos 

FRBR foram definidos no contexto de um modelo entidade-relacionamento (modelo E-
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R) concebido em um nível mais alto de abstração que as especificações para as ISBD. A 

recomendação era a de que não fosse realizada uma mera incorporação da terminologia 

FRBR, mas que se buscasse guardar as especificidades da terminologia das ISBD e dos 

códigos de catalogação. Por isso, o Grupo de Revisão da ISBD resolveu introduzir 

algumas mudanças na terminologia, como o uso do termo „recurso‟ e não „item‟ ou 

„publicação‟, uma vez que o termo „item‟ é usado diferentemente na ISBD e no modelo 

FRBR.  

No texto da ISBD(G) (IFLA, 2004), os elementos são obrigatórios, condicionais 

ou opcionais. Os elementos obrigatórios dependem da identificação do recurso que está 

sendo descrito, mas há outros considerados obrigatórios pois são importantes para 

usuários de uma bibliografia ou catálogo. Os elementos considerados condicionais 

dependem de uma condição específica que é estipulada pelas ISBD especializadas, e os 

elementos opcionais são aqueles em que a agência catalogadora é livre para escolher 

sobre sua inclusão ou exclusão. Também foi necessário adaptar a obrigatoriedade de 

elementos da ISBD frente às FRBR, pois há diferenças entre elas. 

Segundo Ríos Hilario (2003, p. 148, 151-152), assim como o Grupo de Revisão 

das ISBD ficou incubido de revisá-las uniformizando-as frente ao modelo FRBR, os 

responsáveis pelas regras de catalogação nacionais iniciaram a implementação das 

recomendações deste modelo, como o fizeram com as ISBD quando estas surgiram. Isto 

ocorreu com alguns dos principais códigos como o AACR2, o RICA
70

 (italiano) e o 

RAK
71

 (alemão). A última revisão do AACR2, de 2002, buscou harmonizar suas regras 

em função do modelo FRBR por meio da incorporação de sua terminologia, 

apresentando muita dificuldade para chegar a um consenso. Algumas destas mudanças 

foram: 

 revisão das definições das entidades da IFLA „obra‟, „expressão‟ e 

„manifestação‟ por considerá-las muito breves; 

 revisão da definição de „recurso bibliográfico‟ como substituto do termo „item‟ 

do AACR; 

 definição de „item‟; 

                                                 
70

 RICA: Regole Italiane di Catalogazione per Autori. 

71
 RAK: Regeln für die Alphabetische Katalogisierung. 
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 esclarecimento e delimitação dos termos „edição‟ e „menção de edição‟;  

 revisão do Capítulo 23 dedicado aos títulos uniformes; e outros. 

Os esforços para a criação de um AACR3, no entanto, conduziram ao projeto 

iniciado em 2004 e ainda em desenvolvimento denominado RDA
72

, construído sobre os 

fundamentos estabelecidos pelo AACR, mas pretendendo ser um novo padrão 

desenhado para uso no ambiente digital. A proposta adota as 10 entidades do modelo 

FRBR e faz uso, do mesmo modo, da caracterização das entidades e dos 

relacionamentos do modelo E-R. Podemos dizer que se trata de tentativa de 

implementação do modelo FRBR em um padrão de descrição e acesso a informações. 

O RDA será co-publicado pela ALA, pela Canadian Library Association e pelo 

CILIP e a última versão do documento contendo esta proposta é de novembro de 2008 

(AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION ; CANADIAN LIBRARY ASSOCIATION ; 

THE CHARTERED INSTITUTE OF LIBRARY AND INFORMATION 

PROFESSIONALS, 2006a e 2006b). 

É possível compreender um pouco mais a proposta do padrão RDA a partir de 

exemplos de registros de atributos de manifestações e itens, reproduzidos da última 

versão do documento deste projeto, no Apêndice M - Exemplos completos de registros 

bibliográficos. Os elementos seguidos de asterisco referem-se ao conjunto mínimo de 

elementos, embora não obrigatórios, que deve compor um registro bibliográfico. 
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 RDA: Resource Description and Access. 
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Registro RDA de livro: 

RDA Ref RDA Element Data Recorded  

2.3.2 Title proper * The organization of information  

2.4.2 Statement of responsibility 

relating to title * 

Arlene G. Taylor  

2.5.2 Designation of edition * Second edition  

2.8.2 Place of publication Westport, Connecticut  

2.8.2 Place of publication London  

2.8.4 Publisher‟s name * Libraries Unlimited, a member of the 

Greenwood Publishing Group  

2.11 Copyright date * ©2004  

2.12.2 Title proper of series * Library and information science text series  

2.13 Mode of issuance single unit  

2.15 Identifier for the 

Manifestation 

ISBN 1-56308-976-9  

2.15 Identifier for the 

Manifestation 

ISBN 1-56308-969-6 (paperback)  

3.2 Media type unmediated  

3.2 Carrier type * volume  

3.4 Extent of text * xxvii, 417 pages  

3.5 Dimensions 26 cm  

4.3 Contact information http://www.lu.com  

6.10 Content type * text  

7.12 Language of the content In English  

7.16 Supplementary content Includes bibliography and index  

19.2 Creator * Taylor, Arlene G., 1941–  

25.1 Related work(1) Library and information science text series 

24.5 Relationship designator in series (work) 

(1) Related work recorded using a preferred access point 

Quadro 4: Exemplo de registro RDA de livro. Fonte: AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION 

; CANADIAN LIBRARY ASSOCIATION ; THE CHARTERED INSTITUTE OF LIBRARY 

AND INFORMATION PROFESSIONALS, 2006b, p. 9-10. 
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Registro RDA de site Web: 

RDA Ref RDA Element Data Recorded  

2.3.2 Title proper * Tolkien Society home page  

2.3.6 Variant title Welcome to the Tolkien Society home 

page  

2.8.2 Place of publication England  

2.8.4 Publisher‟s name * Tolkien Society  

2.8.6 Date of publication [2002?]-  

2.13 Mode of issuance Integrating resource  

2.20.12 Note on issue, part, or 

iteration used as the basis for 

identification of the resource 

Viewed on June 11, 2008 iteration used 

as the basis for identification of the 

resource  

3.2 Media type computer  

3.3 Carrier type * online resource  

4 Extent * 1 online resource  

4.6 Uniform resource locator http://www.tolkiensociety.org  

6.10 Content type * text  

7.10 Summarization of the 

content 

This site has information about J.R.R. 

Tolkien, the books he wrote, his life, 

books others have written about him, the 

Society and its events.  

7.12 Language of the content In English  

7.15 Illustrative content illustrations  

7.17 Colour content color  

19.2 Other person, family, or 

corporate body associated 

with the work 

Tolkien Society (England)  

18.5 Relationship designator issuing body 

Quadro 5: Exemplo de registro RDA de site Web (Web Site – Integrating Resource). Fonte: 

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION ; CANADIAN LIBRARY ASSOCIATION ; THE 

CHARTERED INSTITUTE OF LIBRARY AND INFORMATION PROFESSIONALS, 2006b, 

p. 32-33. 

Os exemplos de registros RDA de atributos de manifestações e itens mostram 

que os mesmos são mais bem estruturados e lógicos que aqueles criados a partir de 

padrões bibliográficos convencionais. A ordenação lógica dos campos não ocorre, por 

exemplo, em registros MARC em que algumas informações como idioma e tipologia 

documental aparecem apenas no campos codificados à parte dos campos da descrição 

bibliográfica e em ordem inadequada para a entrada de dados e para a busca, a não ser 
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que esta ordenação seja alterada durante a implantação do formato no sistema. A 

inexistência de informações administrativas não colabora para a gestão do sistema 

documentário, embora não seja este o objetivo do padrão RDA. 

O padrão RDA também é coerente quanto à identificação do recurso a ser 

descrito por meio da definição do nível de descrição que, no caso desta proposta, são: 

descrição compreensiva, analítica e hierárquica. A descrição compreensiva refere-se à 

descrição do recurso como um todo, como por exemplo, um mapa, uma coleção de 

posters ou um kit consistindo de um vídeo, uma gravação de som e um manual de 

professor. A descrição analítica refere-se à descrição da parte de um recurso maior, 

como um volume de uma biografia composta por três volumes ou um mapa que faz 

parte de uma série de mapas. A descrição hierárquica refere-se à descrição que combina 

uma descrição compreensiva de todo o recurso com descrições analíticas de uma ou 

mais partes. Segundo o documento RDA consultado, este último tipo é denominado por 

alguns padrões de descrição de recursos como descrição multinível (Baseado em 

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION ; CANADIAN LIBRARY ASSOCIATION ; THE 

CHARTERED INSTITUTE OF LIBRARY AND INFORMATION PROFESSIONALS, 2006c, 

p. 3). O AACR2, por outro lado, foi baseado no nível monográfico, ou seja, não 

pressupõe como ponto de partida a estrutura da produção documental, no que se refere 

às unidades documentárias que lhe são características. 

A proposta do RDA é a de que sirva à elaboração de registros bibliográficos e de 

seus pontos de acesso, como registros MARC, Dublin Core
73

 e outros. O formato de 

registro bibliográfico MARC tem sua implementação baseada na estrutura do AACR2, 

levando a que o grau de aderência entre estes instrumentos seja muito grande, o que a 

proposta do RDA afirma que buscará reverter, enquanto instrumento documentário de 

função mais abrangente. No entanto, fica difícil entender como uma estrutrura de 

campos, como o é o RDA, poderá servir para subsidiar o uso de outros instrumentos que 

possuem suas próprias estruturas de campos, e algumas vezes também a forma de 

preenchê-las. Como o RDA está baseado inicialmente no próprio AACR2, supomos que 

a tendência seja a de que se perpetue a configuração atual: a manutenção das 

idiossincrasias do AACR2 e do MARC e, como consequência, a contínua criação de 

novas normas para aplicações distintas, com uso parcial ou nenhum de normativas 
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 A norma Dublin Core é tratada no subcapítulo 5.4 – Outras normas para elaboração de registros de 

informação. 
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internacionais. Quanto mais apegado ao AACR2 for o RDA, menores serão as 

possibilidades de uso por sistemas de informação bibliográfica que não as bibliotecas e 

além dos documentos textuais tradicionalmente tratados por elas. Também serão 

pequenas as possibilidades de aprimoramento dos antigos registros dos catálogos de 

bibliotecas. 

Embora propondo-se como norma voltada ao ambiente digital, entendemos que 

o padrão RDA terá sua validade baseada antes em sua capacidade de generalização e 

abstração que em sua pertinência para este ambiente de informação. Dito de outro 

modo, afirmar a adequação ao ambiente digital como uma inovação necessária, não 

garante sua efetivação. 

Enquanto o AACR2 faz uso distinto das variáveis suporte e tipo de conteúdo 

para a definição de cada capítulo, o RDA apresenta uma proposta que busca distinguir 

estas variáveis de modo a possibilitar a elaboração de registros bibliográficos coerentes. 

Para tanto, apresenta separadamente diretrizes gerais para atributos de manifestações e 

itens e para atributos de obras e expressões, segundo terminologia FRBR. No primeiro 

grupo, constam orientações para a descrição dos suportes, enquanto no segundo grupo 

são desenvolvidas as orientações para a descrição dos conteúdos (os quais diríamos que 

são de fato „tipos de conteúdo‟, como conteúdo cartográfico, musical ou sonoro, e não 

conteúdos temáticos). No entanto, segundo exemplos de registros RDA presentes no 

documento analisado, observamos que as variáveis suporte (atributos de manifestações 

e itens) e tipo de conteúdo (atributos de obras e expressões) são utilizadas para a 

elaboração de registros distintos. Deste modo, a tipologia documental não é claramente 

configurada, pois está dispersa entre registros de um ou outro tipo. As variáveis suporte 

e tipo de conteúdo não dão conta de contemplar as tipologias documentais, cuja 

identificação é necessária para a elaboração do registro, já que se trata de estruturas 

básicas que descrevem classes de documentos com características comuns, como 

dissemos anteriormente. Por exemplo, tanto um livro quanto um artigo de periódico 

podem ser produzidos em suporte papel e apresentam tipo de conteúdo textual, mas as 

informações „papel‟ e „texto‟ não são suficientes para a concepção estrutural do registro 

que vai gerar o registro de informação propriamente. 

Considerando que o FRBR não é um modelo de dados como afirmou Le Boeuf, 

temos questionado as bases de dados implementadas a partir de registros que 

contemplam as entidades obras e expressões, assim como questionamos os registros 
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RDA. Os registros de obras e de expressões não contemplam diretamente os objetivos 

de recuperação da informação visando acesso e uso. Um registro de uma obra caberia, 

por exemplo, em uma representação com fins de estudos literários, mas não em 

representações documentárias para fins de recuperação da informação, ou seja, como 

registros de informação de sistemas documentários. As noções de obra e de expressão 

são necessárias para a elaboração do registro, mas este efetivamente se refere a uma 

manifestação, podendo ou não incluir dados relativos ao item, dependendo do objetivo 

do sistema documentário. Quanto a este aspecto, a abordagem da última ISBD nos 

parece mais coerente, refletindo princípios implícitos nas práticas profissionais. 

Segundo a IFLA (2007a, p. viii), em geral, a ISBD é aplicada para descrever 

manifestações, por meio da descrição de cada item em mãos como um exemplar de uma 

manifestação inteira, usando terminologia FRBR. Com isto, a ISBD aplica a Declaração 

de Princípios Internacionais de Catalogação que estabelece “Registros bibliográficos 

devem tipicamente refletir manifestações” (IFLA, 2007a, p. viii).  

Trata-se, portanto, de pensar a obra em sua materialidade e sob o ponto de vista 

informacional. O título uniforme, por exemplo, faz menção à noção de obra, mas não se 

confunde com a ideia abstrata de conteúdo intelectual ou artístico.  

Em sendo um novo padrão internacional de catalogação, o RDA apresenta 

algumas orientações mais lógicas e intuitivas mas, dado o momento de retomada de 

debates por que passa a catalogação, observamos muitos pontos em aberto. 

Quanto ao formato MARC, o estudo Display for multiple versions from MARC 

21 e FRBR
74

 realizado por Tom Delsey, deve ser aproveitado pela LC para revisar o 

formato MARC. O modelo FRBR está se apresentando como uma oportunidade para 

que as revisões do MARC sejam realizadas de modo mais conceitual (RÍOS HILARIO, 

2003, p. 155). 

Segundo os instrumentos documentários tratados neste capítulo – códigos de 

catalogação, norma internacional de descrição bibliográfica e formatos de registro 

bibliográfico –, constatamos que o modelo FRBR perpassa e influencia todos eles. 

Deste modo, como norma produzida pela IFLA, a ISBD foi a primeira a ser 

retomada sob os princípios e terminologia propostos pelo modelo FRBR. Vários 
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 Estudo disponível em: <http://www.loc.gov/marc/marc-functional-analysis/multiple-versions.html>. 

Acesso em: 7 abr. 2009. 

http://www.loc.gov/marc/marc-functional-analysis/multiple-versions.html
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códigos de catalogação também reviram suas orientações, inclusive o AACR2, enquanto 

código que apresenta maior capilaridade internacional. A iniciativa de atualização do 

AACR2 levou à proposição do RDA, o qual está sendo elaborado a partir do modelo 

FRBR; o grau das alterações consideradas necessárias levaram à mudança de nome, 

inicialmente pensado como AACR3. O RDA poderá ser usado em vários formatos de 

registro e esquemas de metadados (como MARC e Dublin Core), embora questionemos 

as implicações relativas às diferenças estruturais entre os instrumentos. Esquemas de 

metadados têm sido construídos a partir do modelo FRBR, como o CIDOC/CRM
75

 

criado por um grupo constituído por representantes da IFLA e do ICOM
76

, com o 

objetivo de produzir descrições de informações relativas ao patrimônio cultural (o qual 

citamos à frente no subcapítulo 5.4 – Instrumentos documentários para elaboração de 

outros registros de informação).  

Como demonstramos, os estudos sobre catalogação, assim como a produção e 

uso de códigos e normas no contexto da comunidade de bibliotecas, ganharam dimensão 

praticamente internacional. Por este motivo, são amplamente difundidos, a ponto de 

serem considerados como única e suficiente abordagem para o trato da informação 

bibliográfica por alguns grupos de pesquisadores, professores e profissionais. Embora 

esta produção de conhecimento e de instrumentos documentários seja a que apresente 

maior abrangência de uso, há outras iniciativas que contribuem em vários aspectos para 

o quadro teórico-prático da área, como aquelas desenvolvidas para áreas especializadas 

a partir da proposta do Manual de Referência do UNISIST, de que tratamos 

anteriormente. Ainda que antiga e menos disseminada, esta proposta reflete abordagem 

da área voltada à noção de assunto, menos que de obra, como desenvolvemos a seguir. 

3.5 Movimentos em torno das noções de assunto e de obra 

Os produtos documentários foram tema de debates e de práticas cuja ênfase se 

alternou no decorrer do tempo em torno das noções de assunto e de obra. No século 

XIX, Panizzi recuperou a noção de obra para fins de catalogação, enquanto Otlet, 

preocupado com o controle bibliográfico, centrou-se nos processos e instrumentos que 

viabilizassem a representação e a recuperação dos assuntos dos documentos. O século 
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XX foi marcado por metodologias documentárias que indicam a continuidade destas 

iniciativas. 

3.5.1 O catálogo alfabético e o catálogo sistemático
77

 

Parte do novo momento representado pelo período moderno foi preenchido pelos 

debates e publicações de bibliotecários e estudiosos contra ou a favor dos catálogos 

alfabéticos ou dos catálogos sistemáticos.  

Segundo Shera e Egan (1969, p. 24-25), o catálogo alfabético baseia-se na 

ordenação convencional do abecedário e se denomina catálogo-dicionário quando as 

entradas de autor, título e assuntos estão reunidas em uma só ordem alfabética.  

O catálogo sistemático, por sua vez, refere-se a entradas de assuntos, as quais 

são ordenadas segundo algum esquema prévio, agrupando ou associando os assuntos 

correlatos. 

Podemos resumir os recursos do catálogo sistemático, conforme tratam Shera e 

Egan (1969, p. 92-110), assinalando as duas formas de acesso básicas: notações do 

sistema de classificação, a partir de fichas completas dos documentos; e assuntos 

correspondentes àquelas notações, a partir de fichas de assuntos (índice de assuntos). Ao 

buscar pelas fichas de assunto no catálogo sistemático, embora haja um passo adicional 

se comparado ao catálogo alfabético, o usuário tem a opção de conhecer os assuntos 

hierarquicamente inferiores, assim como tem a possibilidade de escolher o aspecto do 

assunto que mais lhe interessa para a busca, enquanto recursos que o sistema de 

classificação bibliográfica adotado pode oferecer. Para os catálogos de uso público, 

pode-se incluir também o catálogo de autor-título e listas alfabéticas de periódicos 

assinados, entre outros. 

Vimos que já no início do século XVI, a biblioteca do mosteiro Syon da 

Inglaterra inovou ao fazer uso de um catálogo sistemático, seguido de muitos outros. 

Também Gabriel Naudé, que viveu na primeira metade do século XVII na França, 

tratou da superioridade da classificação metódica, adotada nas universidades da Alta 

Idade Média, sobre a ordem alfabética dos nomes dos autores, em sua obra 

Bibliographia Politica (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 67). Comentamos ainda quanto 
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ao notável trabalho da Biblioteca Bodleyana, na Inglaterra, no século XVIII, cujas 

preocupações de ao menos um funcionário incluíam a questão do uso do catálogo 

alfabético ou sistemático (MALINCONICO, 1977, citado por FIUZA, 1980, p. 140). 

Mais tarde, nos Estados Unidos, vivia-se o entusiasmo pelo catálogo-dicionário, 

em relação ao que a publicação das Rules for a Printed Dictionary Catalog, por Cutter, 

em 1876, teve papel preponderante. No mesmo período, bibliotecários da Europa 

continental faziam experiências com o catalogue raisonné ou o systematischer Katalog, 

pautados na ideia de que o catálogo sistemático fosse de maior utlidade para os 

pesquisadores pelo fato de reunir tanto o material bibliográfico „correlato‟ como o 

„semelhante‟. Interessante observar que se o catálogo-dicionário, como sugere o nome, 

deriva do moderno dicionário, os partidários do catálogo sistemático foram 

influenciados pelas grandes enciclopédias dos séculos XVIII e XIX (SHERA ; EGAN, 

1969, p. 12-13).  

Segundo estes autores (SHERA ; EGAN, 1969, p. 25), o catálogo alfabético-

sistemático é, por sua vez, uma forma que busca combinar os dois tipos anteriores, mas 

suas possibilidades não teriam sido adequadamente exploradas. 

Muitos debates foram feitos sobre o tema. Shera e Egan mencionam obra dos 

anos 1930, publicada em Londres, em que é apresentada discussão dos méritos relativos 

dos dois sistemas. Afirmam que esta discussão é positiva pois permite ao classificador 

distinguir os problemas de organização bibliográfica dos de organização do 

conhecimento (SHERA ; EGAN, 1969, p. 13 e 25).  

Os debates sobre as vantagens dos catálogos sistemáticos permitem 

contextualizar a iniciativa de Otlet, no final do século XIX, baseada em sistema de 

classificação bibliográfica criado especialmente para este fim, a CDU. Transpondo a 

discussão para os dias de hoje, observamos que estão em questão os recursos a serem 

disponibilizados ao usuário que facilitem o acesso à informação, já que fazem jus às 

metodologias documentárias adotadas na organização da mesma. Deste modo, o 

vocabulário controlado adotado na indexação deve ser disponibilizado como recurso de 

busca, tanto quanto os índices (alfabéticos) dos campos da descrição bibliográfica e de 

assunto, de modo a orientar mais efetivamente a tarefa do usuário do sistema. 
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3.5.2 Catálogos e bibliografias 

Como observamos, é antiga a convivência entre as atividades de elaboração de 

bibliografias e de catálogos, enquanto projetos semelhantes que atendem a necessidades 

distintas, quais sejam, respectivamente, a de conhecer determinada produção 

bibliográfica (em geral, relativa a uma área do conhecimento) e a de apoiar a gestão do 

acervo de determinada biblioteca.  

Demonstra a relação entre estas duas atividades a proposta de Gesner na 

produção de uma das primeiras bibliografias, na metade do século XVI, que citamos 

anteriormente. Gesner apresentou instruções para a organização de livros em uma 

biblioteca, ao desenvolver um sistema de classificação para bibliotecas e bibliografias e 

sugerir que se utilizasse cópia de sua bibliografia como catálogo, acrescentando os 

dados de localização no registro da obra que a biblioteca possuísse (MEY, 1995b, p. 

16). 

Posteriormente, dois fatos históricos de grande dimensão marcaram esta 

distinção de interesses, ambos referentes à distribuição de fichas catalográficas: 

 venda de fichas catalográficas de livros pela LC a partir de 1901 às bibliotecas 

dos Estados Unidos; e 

 venda de pesquisas bibliográficas ou microfilmes produzidos de acordo com 

perfis de usuários pelo IIB, a partir de 1906 (TÁLAMO et al., 2002). Neste caso, 

a produção de fichas era realizada de modo cooperativo por meio das Seções 

Nacionais, ou seja, instituições em diversos países europeus que realizavam este 

trabalho, assim como o de prestação de serviços de informação (BRADFORD, 

1961, p. 186-187, 191). 

Deste modo, no continente europeu, para a elaboração do RBU, foram definidas 

normas para registros bibliográficos, registros catalográficos internacionais, formatos 

dos documentos (em particular, a ficha) e empregados tipos específicos de mobiliário. 

As normas catalográficas redigidas por Charles Sustrac e o formato da ficha de 7,5 por 

12 cm foram inspirados nas normas anglo-americanas (FAYET-SCRIBE, 2001, p. 77, 

citado por ORTEGA, 2008b, p. 229-230). 

Neste projeto, ao mesmo tempo em que os registros bibliográficos e os 

catalográficos são enunciados em separado, ambos são configurados conjuntamente 

com o objetivo de possibilitar a constituição do RBU.  
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O mesmo ocorreu nos projetos de catalogação anglo-americanos apenas quando 

tornou-se possível o CBU, a partir dos anos 1970, por ao menos dois motivos: até então 

não havia condições políticas, técnicas e tecnológicas e as inciativas anglo-americanas 

estavam voltadas para a gestão de acervos de bibliotecas por meio da produção 

centralizada de fichas que possibilitavam melhor relação custo-benefício para as 

bibliotecas.  

A venda de fichas pela LC exerceu papel preponderante, na primeira metade do 

século XX, no modo de realizar a confecção destas fichas, mas também na ênfase às 

questões de gestão das bibliotecas, em detrimento das questões do controle 

bibliográfico, ou de uma elaboração conjunta sobre estas necessidades. A partir dos 

anos 1960, isto começou a modificar-se significativamente como demonstram a 

internacionalização do projeto MARC, que serviu de suporte para o CBU, assim como a 

elaboração da primeira edição do AACR que, segundo Barbosa (1978, p. 49), seguiu 

princípios estabelecidos tanto na Catalogação quanto na Bibliografia, de modo a “ser 

aceito por especialistas destas duas disciplinas como um elemento de inestimável valor 

para a uniformização de catálogos e bibliografias que cada vez mais tendem a se 

unificar”. O projeto CBU, embora tenha sido estabelecido como programa da IFLA em 

1961 na Conferência Internacional sobre Princípios de Catalogação, realizada em Paris, 

como dissemos anteriormente, é iniciativa de longo prazo que recebeu diretrizes 

específicas em 1977 em ação conjunta da UNESCO e da IFLA, as quais são  

continuamente retomadas desde então, como descreve Campello (2006). 

Posteriormente, evidenciou-se a existência de duas comunidades de informação 

– a de bibliotecas e a de serviços de indexação e resumos – a partir da descrição 

histórica e das características dos formatos de registro bibliográfico, cuja divisão é 

deflagrada por vertentes metodológicas distintas, como tratamos à frente no subcapítulo 

5.3 – Formatos de registros bibliográficos: vertentes metodológicas. Os esforços para 

enfrentar as dificuldades de criação de uma ISBD específica para a descrição de partes 

de documentos, que levou à ISBD(CP), também demonstram a distinção cultural e 

técnica entre estas comunidades: o primeiro encontro do grupo foi em 1979 e a 

aprovação do texto final da ISBD(CP) deu-se apenas em 1987, 10 anos depois da 

aprovação da ideia, como descrevemos anteriormente. 

De qualquer modo, é fato que as bibliotecas, ocupadas com a gestão de seus 

acervos, faziam uso das bibliografias temáticas produzidas pelos institutos 
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especializados para atender às diversas necessidades de informação. Depois passaram a 

explorar as bases de dados especializadas – substitutas das antigas biblografias 

impressas –, além das diversas fontes de informação disponíveis na Internet.  

Esta amplitude e diversidade de oferta de tipos de recursos de informação e de 

necessidades de uso reforça nosso ponto de vista quanto à premência de modelos 

generalizantes de elaboração de registros de informação, portanto sustentados por 

fundamentos básicos e comuns, a partir dos quais possam ser viabilizados os distintos 

produtos documentários exigidos para cada tipo de demanda. 

3.5.3 Da unidade bibliográfica e unidade literária à unidade documentária 

Fiuza (1980, p. 145-149, destaques da autora) trata de um dos debates relevantes 

ocorridos durante a Conferência Internacional sobre Princípios de Catalogação relativos 

às finalidades que deveriam ser atendidas pelo catálogo. Lubetzky e Eva Verona, 

bibliotecária iugoslava representante de seu país na Conferência, apresentaram as 

posições que tratamos a seguir sobre o papel da unidade bibliográfica e da unidade 

literária na catalogação. 

Para Lubetzky, o usuário não se interessa por uma publicação em particular, mas 

pela obra nela representada que poderá ser encontrada na biblioteca em outra edição sob 

um nome de autor ou título diferente. 

Por sua vez, para Eva Verona, o catálogo deve ser um instrumento que informe: 

 se uma certa unidade bibliográfica, isto é, um determinado livro ou uma 

determinada edição de uma determinada obra, existe na biblioteca; 

 que edições, traduções, etc., de uma determinada obra ou unidade literária 

existem na biblioteca; e 

 que publicações de um determinado autor existem na biblioteca. 

Lubetzky e Verona concordam sobre as três funções do catálogo, mas não as 

valorizam da mesma maneira. Lubetzky defende o ponto de vista de que é essencial que 

o catálogo permita ao usuário verificar, com certeza, se na biblioteca existe ou não uma 

obra determinada e selecionar a edição da obra que sirva melhor à sua finalidade. 

Verona considera que o catálogo deve atender, em primeiro lugar, às necessidades da 

maioria dos usuários e acredita que essa maioria está interessada em encontrar um item 

em particular. Lubetzky atém-se mais a princípios e à necessidade de normalização 
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enquanto Verona se preocupa mais com a conveniência do usuário e a rapidez da 

informação. O assunto foi muito debatido, optando-se por uma estrutura para a 

Declaração de Princípios de Catalogação com flexibilidade e abrangência que atendesse 

às necessidades dos vários tipos de usuário. 

Os conceitos que estão em questão aqui são o de unidade bibliográfica e o de 

unidade literária, enquanto tipos de unidade a serem representadas no registro. Em 

termos de catalogação, fazer uso do conceito de unidade bibliográfica implica redigir o 

título tal como está na página de rosto, ao passo que fazer uso do conceito de unidade 

literária implica utilizar o título uniforme, denominação que engloba as diversas 

edições, traduções etc. de uma obra. Do mesmo modo, o conceito de unidade 

bibliográfica é utilizado na referência bibliográfica que apresenta a data da publicação 

do documento em mãos, como adotamos, e não a data da publicação original da obra 

(unidade literária). 

Estes conceitos podem ser historicamente traçados a partir de Malinconico 

(1977, citado por FIUZA, 1980, p. 140-141) que, ao estudar a influência da tecnologia 

nas normas de catalogação, considera a invenção da imprensa como responsável pela 

ênfase na atribuição de autoria para as publicações. Essa ênfase cresceu nos séculos 

subsequentes até chegar ao catálogo da Biblioteca Bodleyana, de 1732, que apresentou a 

primeira tentativa de reunir as diversas manifestações de uma mesma obra, como 

dissemos anteriormente, considerando, portanto, a unidade literária. A Revolução 

Industrial, iniciada em 1760, influenciou os códigos de catalogação, levando a que o 

livro passasse a ser considerado um artefato físico e o controle bibliográfico baseado na 

unidade bibliográfica e não na unidade literária. O Código Francês de 1791, produto da 

Revolução Francesa, não fez uso da identificação de autoria; este Código considerava 

sempre um livro determinado como base de entrada, reforçando o movimento anterior. 

A ampliação da aplicação da mecanização aumentou significativamente a produção de 

livros e de traduções no século XIX fazendo aparecer problemas com a catalogação 

baseada na unidade bibliográfica. Surgiu então Panizzi trazendo de novo o foco para a 

unidade literária, por meio de suas 91 regras adotadas nos catálogos do British Museum, 

como tratamos, que expressam sua teoria da catalogação de obras e não de livros. 

Outros aspectos históricos e conceituais desta questão são amplamente desenvolvidos 

no texto de Verona (1985).  
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Os conceitos de unidade bibliográfica e de unidade literária são retomados e 

incorporados no modelo FRBR. Estes conceitos também se relacionam à noção de 

unidade documentária, tratada anteriormente. Ao que parece, estes debates não se 

alimentaram mutuamente, motivo pelo qual apresentamos algumas reflexões a seguir. 

A aplicação das categorias abstratas „obra‟ e „expressão‟ do modelo FRBR 

facilita a tarefa de busca pelos usuários e de compreensão dos registros apresentados, 

em especial de registros de documentos de caráter artístico (literário, musical), como 

mostramos na Figura 5 (Apresentação de registro bibliográfico segundo modelo FRBR: 

reunião de manifestações e expressões de uma mesma obra). Contudo, o modelo não 

explicita a representação dos níveis da produção documental, o que é esperado, em 

alguma medida, já que não se trata de modelo para construção de bases de dados.  

A estrutura proposta pelo Manual de Referência do UNISIST, por sua vez, 

desenvolve de modo explícito os níveis de uma manifestação segundo o conceito de 

unidade documentária. Esta metodologia não inclui a noção de obra devido a que os 

tipos de documento e áreas de conhecimento para os quais foi elaborada apresentam 

predominância de outras características: não há abundância de variações de expressões e 

manifestações de uma obra no campo científico tanto quanto no campo da produção 

artística, ou quando há, são mais facilmente identificáveis. 

Deste modo, o modelo FRBR acrescenta aos princípios da Representação 

Descritiva as categorias de obra e de expressão, tratadas por Panizzi e anteriormente 

implantadas na Biblioteca Bodleyana. O modelo FRBR apura o sentido da forma física 

que representa algo de caráter simbólico, mas não trata da unidade documentária. Já o 

modelo proposto pelo UNISIST se constitui em proposta mais elaborada em termos dos 

vários níveis de estruturação do registro (portanto, no nível da manifestação), dando 

conta da unidade documentária que pode ser formada por múltiplos, unidades ou 

submúltiplos, segundo Otlet. Neste caso, a ênfase está na representação dos assuntos, a 

qual conduziu à identificação da unidade documentária como conjunto de elementos 

informativos passível de ser considerado separadamente e que, por este motivo, pode ser 

de interesse a determinados grupos de usuários. 

Contextualizando estes modelos, supomos que a abordagem informacional 

ampla de Otlet já tendia para a informação científica, fazendo jus ao movimento que 

caracterizou o início do século XX. Já o modelo FRBR é herdeiro dos debates sobre 
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princípios de catalogação, os quais se sedimentaram no contexto das necessidades de 

gestão de bibliotecas públicas e universitárias. 

Verificamos assim que a ênfase no tratamento das partes informativas dos 

documentos científicos ou na gestão de acervos levou à criação e manutenção de 

metodologias próprias e de comunidades distintas, embora com algum nível de inter-

relação entre elas.  

O antigo debate sobre vantagens e desvantagens de catálogos alfabéticos e 

sistemáticos nos permite compreender hoje a necessidade dos recursos de acesso à 

informação dispostos alfabeticamente (índices), tanto quanto os recursos baseados em 

redes semânticas, como o são os vocabulários controlados mais refinados. Enquanto 

produtos documentários, também os catálogos e as bibliografias e todos os outros 

produtos atualmente elaborados precisam ser concebidos em seus fundamentos básicos 

e comuns, antes de terem reforçadas suas diferenças. Os mesmo vale para os conceitos 

de unidade bibliográfica e unidade literária, ambos relevantes e pertinentes em termos 

dos aspectos teóricos e práticos da Representação Descritiva. 

Deste modo, as noções de assunto e de obra não se opõem, pois não se 

configuram como aspectos auto-exclusivos da organização da informação, mas devem 

existir conjuntamente nas metodologias documentárias visando a identificação da 

unidade documentária a partir da qual o registro de informação é construído. 

Por fim, cabem antigas considerações de Egan e Shera a respeito dos catálogos: 

O primeiro, último e mais importante aspecto do catálogo é que ele não 

é um maquinismo, mas sim um instrumento para objetivar e tornar 

permanente o processo „intelectual‟ de análise e síntese. O sucesso de 

qualquer catálogo depende, em última análise, da inteligência 

disciplinada dos que o planejam e mantêm (EGAN ; SHERA, 1969, p. 

6). 



139 

 

 

4 TIPOS DE REGISTROS DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMAS 

DOCUMENTÁRIOS 

Le rôle du spécialiste de l’information (...) est de faciliter la circulation et la 

diffusion de l’information à travers le temps et l’espace. Son activité n’est pas liée à 

des opérations spécifiques (acquisitions, traitment, exploitation) ni à des 

institutions (bibliothèque, centre de documentation) mais à l’information elle-même 

et au système documentaire conçu comme un tout 

 (BONVILLE, 1978, citado por FONDIN, 1998). 

 

Anteriormente definimos documentos como as informações materializadas que 

são selecionadas e organizadas em um sistema, produzindo significações que objetivam, 

por sua vez, orientar o processo de significação pelos usuários do sistema (subcapítulo 

2.2 – Necessidades de informação e a relação documento-sistema-usuário). A partir 

desta noção de documento, temos: 

 documentos enquanto objetos finalizados e tomados como tal; 

 registros de informação que representam estes documentos ou partes deles; 

 registros de informação constituídos a partir de dados esparsos ou organizados 

de outra forma; e 

 registros de informação constituídos a partir de transações (ou seja, operações 

administrativas). 

Nesta pesquisa, abarcamos somente os sistemas documentários constituídos 

pelos registros de informação resultantes da representação de documentos ou partes 

deles, de dados esparsos e, secundariamente, de transações.  

Deste modo, não estamos abordando os documentos propriamente, mas os 

registros de informação citados acima, os quais buscamos tipificar: caracterizando os 

registros de informação a partir dos métodos adotados no processo de representação 

documentária no decorrer do tempo, e categorizando registros de informação a partir da 

unidade documentária representada. Em seguida, tratamos de categorias de sistemas 

documentários com base nas tipificações realizadas.  
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4.1 Registros de informação quanto ao método de representação documentária 

adotado 

Os registros cuja unidade documentária refere-se a documentos, a partes deles e 

a dados esparsos podem ser construídos a partir de diversos métodos de representação 

documentária, sobre os quais discorremos considerando os seguintes produtos 

documentários: 

 representações documentárias no próprio documento (como as notações de 

sistemas de classificação bibliográfica ou outras classificações adotadas para 

ordenar os documentos e/ou para relacioná-los ao seu registro na base de dados); 

 catálogos e bibliografias na forma de livros; 

 catálogos na forma de fichas em papel; 

 catálogos eletrônicos e bases de dados em geral; 

 catálogos eletrônicos e bases de dados em geral, incluindo documentos 

eletrônicos anexados aos registros; e 

 bases de dados de documentos eletrônicos. 

Segundo desenvolvemos em Ortega (2008a, p. 10-11), o aumento da produção 

de documentos no século XIX tornou ainda mais necessária a organização dos mesmos, 

para que pudessem ser localizados e utilizados. Esta organização foi realizada 

inicialmente por meio da ordenação dos documentos, e fazendo uso de princípios 

classificatórios considerados adequados para a localização dos mesmos em espaços 

destinados a este fim. Neste momento, as representações documentárias –  notações dos 

sistemas de classificação bibliográfica – eram acoplados aos documentos. 

Com o tempo, outras representações documentárias –– como as referências das 

bibliografias, as fichas catalográficas e as fichas descritivas de objetos – passaram a ser 

produzidas como forma de gerar segmentos de informação, passíveis de serem 

recuperados isoladamente ou por cruzamentos remetendo, então, aos documentos 

correspondentes. O propósito foi o de distinguir a instância física da instância 

informacional, já que esta apresenta diversidade de conteúdo imanente que transcende o 

objeto físico no qual se encontra registrada, como apontou Otlet ao propor o princípio 

monográfico. Posteriormente, estas representações documentárias passaram a ser 

elaboradas a partir de bases de dados e, mais tarde, a tecnologia possibilitou que links 
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hipertextuais conectassem o registro ao documento (eletrônico) representado para 

acesso direto pelo usuário.  

A ficha catalográfica em papel e o registro bibliográfico da base de dados não 

apresentam mudanças significativas entre si quanto à representação documentária e seu 

acesso, a não ser no que se refere ao maior número de dados manipulados e à rapidez de 

acesso ao registro e ao documento no caso do registro da base de dados. 

O momento seguinte – o de produção de documentos eletrônicos – inaugurou a 

representação documentária realizada diretamente no texto, que se dá por operação 

simultânea de transformação do texto em documento (primário) e de elaboração do 

registro de informação que busca representá-lo (documento secundário). Neste caso, 

podemos falar em alguma mudança pois há intervenção direta nas condições de 

produção do documento primário. De qualquer modo, esta intervenção já ocorria, uma 

vez que documentos são produzidos segundo formas estabelecidas pela comunidade a 

que se destina, como no caso mais evidente dos artigos científicos e das teses e 

dissertações. 

A representação documentária na produção dos documentos eletrônicos é 

realizada por meio de linguagens de marcação. Para tanto, faz-se uso de recursos para 

identificação de unidades documentárias a partir de tipologias documentais 

determinadas, as quais são a base para a estruturação dos documentos, pois operam com 

estruturas básicas que descrevem classes de documentos, ou seja, documentos com 

características comuns, a exemplo do que já se fazia em bases de dados documentárias.  

Biojone (2001, p. 72-76) sintetiza sobre as linguagens de marcação como segue. 

A linguagem de marcação SGML
78

 é uma norma internacional (ISO 8879, de 

1986) que serve para representar a estrutura de qualquer tipo de documento; esta norma 

apresenta conceitos e regula procedimentos que independem de software e hardware. 

As DTD
79

 servem como guia para a identificaçao dos elementos contidos em um 

documento; possuem regras que definem a estrutura de um documento específico e 

descrevem os elementos permitidos em cada documento, juntamente com a ordem em 

que podem aparecer. Esses elementos são marcados e identificados um a um, 

                                                 
78

 SGML: Standard Generalized Markup Language. 

79
 DTD: Document Type Definition. 
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juntamente com a identificação das informações que não fazem parte do documento mas 

podem ser úteis para sua recuperação. 

A linguagem de marcação XML começou a ser desenvolvida por um grupo de 

especialistas em 1996, e foi aprovada em 1998 pelo W3C
80

, sendo divulgada 

grandemente entre os usuários da Web. O objetivo principal foi o de construir uma 

norma geral que, diferentemente da SGML, fosse mais flexível mas que, ao mesmo 

tempo, mantivesse as características de independência de plataforma para que pudesse 

ser utilizada sem grandes dificuldades no contexto da Web. Da mesma maneira que na 

SGML, na XML são desenvolvidas DTD para qualquer tipo de documento, além de as 

operações ocorrerem ambientes estruturados. 

A XML não é um substituto da linguagem de marcação HTML
81

, como muitas 

vezes se pensa, mas sim da SGML, sendo uma simplificação desta última mas 

mantendo suas principais características e pontos fortes. A XML deve ser vista e tratada 

como um subconjunto da SGML, desenvolvida para facilitar a troca de informação na 

Web sem, necessariamente, exigir a presença de uma DTD. Posteriormente, como a 

DTD apresenta algumas limitações no que diz respeito a sua capacidade de estruturar 

um documento, surgiu o XML Schema que permite, por exemplo, definir tipos de dados 

como número, letra, data etc.  

Este novo modo de produção documentária conduziu às noções de „pré-

representação‟ e „pós-representação‟ (tratadas por BIOJONE, 2001, p. 69), segundo o 

momento da construção do documento, ou seja, da transformação do texto em um 

produto documentário com fins de manipulação, disseminação, acesso e uso de seus 

conteúdos. Na pós-representação, o documento já existe, ou seja, está finalizado, 

momento em que se recorre aos métodos tradicionais de representação, como a 

catalogação e a indexação. Na pré-representação, as etapas de representação são 

realizadas no momento da construção do documento. Desta forma, parte dos elementos 

que comporão a representação do documento devem estar presentes na forma que for 

apropriada para representação e acesso. Como dissemos, segundo Fondin, a atividade 

documentária implica utilizar um texto original e/ou reescrevê-lo, do que inferimos que 

                                                 
80

 W3C: World Wide Web Consortium. 

81
 HTML: HyperText Markup Language. 
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no caso da pré-representação, a „reescrita‟ ocorre diretamente no texto original 

produzido pelo autor e é dependente das formas e conteúdos deste texto. 

Como tratamos em Ortega (2008a), as técnicas desenvolvidas pela 

Documentação promoveram o foco na representação do conteúdo dos documentos, 

levando ao tratamento de suas partes, mais que na ênfase à descrição do objeto físico 

informacional. Atualmente, a produção de documentos eletrônicos vem retomando as 

técnicas documentárias de tratamento analítico, ou de tratamento das partes dos 

documentos, já que o texto eletrônico e os recursos das linguagens de marcação 

chamam para a identificação das partes informacionalmente significativas dos 

documentos.  

Apresentamos de modo cronológico os produtos documentários: notações de 

sistemas de classificação bibliográfica, catálogos e bibliografias na forma de livros, 

catálogos na forma de fichas em papel, catálogos eletrônicos e bases de dados em geral, 

catálogos eletrônicos e bases de dados em geral incluindo documentos eletrônicos 

anexados aos registros, e bases de dados de documentos eletrônicos. Observamos que os 

mesmos foram concebidos incialmente segundo a instância física do objeto 

informacional, de tal modo que as representações documentárias eram acopladas ao 

mesmo. Posteriormente, as representações documentárias passaram a ser elaboradas e 

dispostas separadamente dos objetos que representavam, permitindo a atribuição de um 

número maior de informações documentárias e mais recursos de recuperação. Por fim, 

as representações documentárias, que inicialmente eram acopladas ao documento, 

passaram a ser produzidas no próprio texto do documento no caso da pré-representação, 

com as vantagens dos recursos de recuperação e acesso já obtidos com uso de bases de 

dados, mas sem a substituição completa do processo, já que algumas informações não 

estão presentes no texto do documento. 

De fato, nem todos os sistemas documentários passaram por estas etapas, 

abandonaram as anteriores ou vão atingir a última. Disso depende seus objetivos e as 

condições apresentadas pelo momento e local em que foram ou são desenvolvidas. Por 

exemplo, alguns sistemas antigos nunca fizeram uso de fichas catalográficas em papel, 

enquanto alguns sistemas de ponta necessitam ordenar seus documentos no espaço 

fisico e talvez nunca venham a produzir documentos eletrônicos. 

Exemplificando, temos que a ênfase na descrição da unidade física documental é 

evidente em sistemas de informação do tipo biblioteca. Com acervo marcado pelo 
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suporte papel, as bibliotecas inicialmente realizaram as representações das unidades 

físicas documentais também em papel (fichas catalográficas), posteriormente 

transportando estas representações para o meio eletrônico por meio da informatização 

dos seus catálogos. No entanto, processo distinto ocorreu na criação das bases de dados 

bibliográficas sobre temas especializados, as quais foram originalmente baseadas na 

representação das partes das unidades físicas documentais e seus conteúdos. 

Anteriormente apresentamos os componentes dos documentos, quais sejam, a 

unidade física documental e as unidades documentárias e seus conteúdos (subcapítulo 

3.3.2 – Unidade documentária). A partir destes componentes, traçamos os processos 

envolvidos na produção dos documentos: 

 apresentação (elaboração da aparência da unidade física documental); 

 representação (indicação das informações das unidades documentárias relativas 

à forma e ao conteúdo); e 

 elaboração dos pontos de acesso (seleção dos itens de representação citados 

acima para compor o índice de busca).  

A produção dos documentos eletrônicos contribui para a identificação dos 

processos acima, os quais são de fato relativos à produção de documentos em geral, ou 

seja, não apenas no meio eletrônico. A noção de unidade documentária, por sua vez, 

subsidia a operação conceitual para esta abordagem. 

O estágio tecnológico atual confronta-nos com os aspectos fundamentais da 

produção de documentos. A noção de produção de documentos torna-se mais evidente 

via produção do documento eletrônico, quando ocorre uma aproximação entre as etapas 

de edição do texto do autor e as de representação visando sua recuperação em sistemas 

documentários. Desta forma, a maior transparência propiciada pelas tecnologias 

eletrônicas deve ser aproveitada em esforços de generalização e abstração que 

conduzam a uma melhor compreensão sobre as modificações propiciadas pelas 

inovações tecnológicas.  

O processo de produção de documentos refere-se aqui à elaboração de registros 

de informação. Trata-se de processos de transformação de um texto (não apenas o 

escrito) em um documento, ou da configuração do conhecimento em uma forma 

documental. Embora estes processos ocorram, por exemplo, nas atividades de 

normalização bibliográfica e na elaboração de índices de livros e enciclopédias, os 
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mesmos processos em sistemas documentários permitem o acesso a conjuntos 

documentais por públicos determinados. Deste modo, temos como objeto de fato 

registros de informação em sistemas documentários, enquanto inscrições em um suporte 

material com recursos para manipulação, disseminação, acesso e uso em contextos 

institucionais específicos. A noção de „produção de documentos‟ de que tratamos é, 

portanto, relativa ao seu sentido documentário. 

A noção de organização da informação aqui adotada inclui a de produção de 

documentos, pois se refere à produção de documentos em um sistema. Isso implica a 

elaboração de formas de representação e de acesso a esses documentos, seguindo 

critérios que garantam consistência interna ao sistema ao compatibilizar representação 

documentária e necessidades de usuário. Deste modo, retornamos às conceituações 

iniciais relativas à produção de documentos enquanto produção de significações sobre 

objetos ou dados selecionados e organizados de modo a que se tornem documentos. 

4.2 Registros de informação quanto à unidade documentária representada 

A seguir, exploramos literatura sobre os tipos de registros de informação para 

então tratar destes tipos segundo a unidade documentária representada, já que esta 

noção mostra-se essencial nesta pesquisa como modo de caracterizar o registro de 

informação dos sistemas documentários.  

4.2.1 Tipos de registros de informação 

Exploramos aqui os registros de informação em busca de uma aproximação 

sobre os tipos que compõem o escopo da Ciência da Informação. Para tanto, fizemos 

uso da literatura sobre tipologias de bases de dados, embora esta não apresente 

consenso.  

Peeters (1985, p. 35-38) realiza várias tipificações a partir da proposta de 

Chaumier de 1976. Dentre os critérios adotados, aquele da natureza da informação 

fornecida como resposta pelo banco de dados, apresenta os seguintes tipos: 

 Sistemas de informação bibliográfica: constituídos por uma base de dados 

associada a um software de gestão documentária; a unidade tratada é o 

documento, ou seja, a referência a um documento ou o texto deste documento. 

Inclui: 
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o bases de dados bibliográficas: fornecem uma série de referências 

bibliográficas relativas a documentos (livros, teses, artigos de periódicos, 

patentes, etc.) como resposta a uma pergunta. A partir das referências, o 

usuário pesquisa o(s) documento(s) original(is), após identificar a biblioteca 

ou centro de documentação que possui o documento desejado. 

o bases de dados textuais: além dos elementos bibliográficos de costume, são 

armazenados no sistema os textos integrais. Desta forma, a informação 

fornecida como resposta não é somente uma referência bibliográfica, mas 

também um elemento do texto ou a integralidade dele. Alguns elementos 

bibliográficos seriam: dados bibliográficos (autor, forma etc.), campos 

textuais (título, texto integral etc.), termos de classificação e indexação 

(assunto, descritores), datas (de publicação, validade etc.), e relações entre 

documentos (como nas bases de dados jurídicas). 

 Bancos de dados: chama-se banco de dados a uma base de dados associada a um 

sistema de gestão de bases de dados; a unidade tratada é um conjunto de dados 

relativos a um assunto. 

o bancos de dados factuais: dados extraídos de documentos originais, ou 

informação primária, a qual é tratada por especialistas de um domínio 

particular que extraem os dados qualitativos ou quantitativos originais, 

validam estes dados, verificam a coerência com outros dados conhecidos, ou 

seja, criticam os dados antes de introduzi-los em um sistema informatizado. 

A resposta a uma questão feita a este tipo de banco de dados é uma frase 

composta de um assunto, um verbo, um predicado e circunstâncias 

relacionadas tanto ao sujeito quanto ao predicado. Esta resposta é uma 

informação de que se pode fazer uso imediato, sem necessidade da 

realização de novas buscas. Os bancos de dados factuais tratam 

especialmente de informações econômicas, financeiras e comerciais, mas 

ocupam também os domínios da Química, da Farmácia e da Bioquímica. 

o bancos de dados (propriamente ditos): inclui os bancos de dados factuais, 

mas são assim chamados para que se possa distingui-los. Os bancos de dados 

propriamente ditos são formados por diferentes registros lógicos que têm 

múltiplas ligações entre si. É possível, durante a busca em um banco de 
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dados, partir de um dado contido em um registro lógico particular e percorrer 

o banco de dados indo de registro em registro. A resposta a esta busca é um 

dado ou um conjunto de dados que possui uma relação mais ou menos direta 

com o dado de partida dependendo da extensão do caminho percorrido no 

banco de dados.  

Pelou e Vuillemin (1985, citados por FONDIN, 1998, p. 140-142) apresentam 

dois tipos: 

 Bancos textuais: 

o bancos bibliográficos ou signaléticos (de identificação): permitem encontrar 

referências a partir de inúmeros critérios de seleção; 

o bancos catalográficos: constituem uma espécie de catálogo coletivo utilizado 

para localizar um documento; e 

o bancos de textos integrais: permitem obter diretamente o documento ou o 

trecho do documento que contém a informação buscada. 

 Bancos factuais: constituídos, não a partir de documentos, mas a partir de dados 

extraídos, depois validados, estocados e tratados de forma a permitir correlações, 

comparações, manipulações e representações gráficas trazendo a informação 

precisa que foi buscada; oferecem um valor agregado ao usuário.  

Segundo Fondin, estas tipologias estão baseadas no critério da natureza dos 

elementos inseridos. Nos bancos textuais, utiliza-se elementos pré-existentes tais como 

eles são (como os textos integrais) ou sob outra forma, resultado de uma re-escritura 

(como referências bibliográficas mais ou menos completas, por exemplo). Nos bancos 

factuais, recria-se algo do original a partir de elementos pré-existentes até então 

dispersos.  

Na mesma obra, Fondin apresenta outras tipificações, mas citamos a mais 

sistematizada, que é baseada no critério de origem/re-escritura: 

 bancos do sistema secundário (ou bancos de dados bibliográficos): constituídos 

por referências a documentos; e 

 bancos do sistema primário (ou bancos de dados factuais): constituídos pelos 

próprios documentos como textos integrais e imagens, ou por dados numéricos. 
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Deweze (1994, p. 208) reconhece as bases de dados de referências 

bibliográficas, as bases de dados factuais e os bancos de dados estritos, como segue. 

A base de dados bibliográfica (ou referoteca) compreende um conjunto de 

documentos secundários que fazem referência aos documentos primários nos quais se 

encontra o texto integral. Por definição, as bases de dados de referências bibliográficas 

são textuais. 

Nas bases de dados factuais encontra-se diretamente a informação buscada, 

como no caso de certas bases de dados de caráter econômico nas quais se pode 

encontrar diretamente as características de uma empresa da qual se conhece o nome 

(endereço, nome dos dirigentes, produtos fabricados etc.) ou da qual se obtém o nome 

buscando todas as empresas que fabricam determinado produto. Este é o caso também 

de certas bases de dados jurídicas e de jornais que dão acesso ao texto integral. Deste 

modo, as bases de dados factuais compreendem textos ou dados numéricos, estes 

eventualmente sob a forma de tabelas. 

Os bancos de dados estritos são constituídos por séries econômicas, constantes 

físico-químicas, estruturas químicas etc., a partir das quais são feitas as buscas, ou são 

associados softwares de cálculo permitindo, por exemplo, testar diversas hipóteses para 

fazer funcionar um modelo, simular ensaios etc. Deweze acredita que a utilização de 

bancos de dados estritos é reservada a uma categoria de usuários cuja competência 

altamente técnica e especializada ultrapassa o quadro de atividade tradicional do 

documentalista, fator que o leva a não desenvolver esta tipologia em sua obra. 

Observamos, no entanto, algumas iniciativas brasileiras relativas à pesquisa e à 

aplicação prática em instituições de produção de informações estatísticas em que as 

teorias e as metodologias documentárias vêm sendo adotadas. 

Segundo o vocabulário controlado DeCS, gerenciado pela BIREME (2008a) 

para indexação e recuperação das informações das fontes de informação da BVS, bases 

de dados bibliográficas são definidas como “coleções extensas, supostamente 

completas, de referências e citações para livros, artigos, publicações, etc., geralmente 

em um único assunto ou área especializada”. Afirma-se que o conceito deve ser 

diferenciado do de bases de dados factuais que é usado para coleções de dados e fatos à 

parte de referências bibliográficas para eles. Por sua vez, as bases de dados factuais são 

“coleções extensivas, supostamente completas, de fatos e dados armazenados do 

material de uma área de assunto especializada posto a disposição para análise e 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Livros
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Publica��es
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Bases%20de%20Dados%20Factuais
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Cole��es
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aplicação”. Afirma-se que o conceito deve ser diferenciado do de bases de dados 

bibliográficas que é restrita a coleções de referências bibliográficas. 

Sintetizando, temos o seguinte quadro de tipologias de bases de dados: 

FONTES TIPOLOGIAS E SUAS DEFINIÇÕES 

Peeters (1985) a 

partir de 

Chaumier (1976) 

 sistemas de informação bibliográfica: referências a documentos 

ou o texto destes documentos 

 bancos de dados: conjunto de dados relativos a um assunto 

Pelou e Vuillemin 

(1985), citados 

por Fondin (1998) 

 bancos textuais: textos ou referências bibliográficas 

 bancos factuais: dados extraídos, depois validados etc. 

Deweze (1994)  bases de dados de referências bibliográficas: referências aos 

documentos primários 

 bases de dados factuais: registros possuem eles próprios a 

informação buscada; incluem textos completos 

 bancos de dados estritos: séries econômicas, constantes físico-

químicas, estruturas químicas etc. 

Fondin (1998)  bancos do sistema secundário (ou bancos de dados 

bibliográficos): referências a documentos 

 bancos do sistema primário (ou bancos de dados factuais): 

documentos como textos integrais e imagens, além de dados 

numéricos 

Descritores em 

Ciências da Saúde 

(DeCS) 

(BIREME 

(2008a) 

 bases de dados bibliográficas: referências e citações a livros, 

artigos, publicações, etc., geralmente em um único assunto ou 

área especializada 

 bases de dados factuais: fatos e dados armazenados do material 

de uma área de assunto especializada 

Quadro 6: Tipologias de bases de dados, segundo autores da linha da Documentação.  

O quadro de tipologias acima apresenta diferenças quanto às bases de dados de 

textos completos. Deweze e Fondin categorizam bases de dados de textos completos 

como factuais, por entenderem que a unidade tratada (o texto) possui a informação 

buscada pelo usuário. Por sua vez, os autores das propostas mais antigas (Peeters, e 

Pelou e Vuillemin), assim como o tradicional vocabulário controlado DeCS, tratam 

conjuntamente as bases de dados referenciais e os textos completos que as compõem.  

Todo sistema de informação composto por textos integrais inclui as referências 

destes, sem as quais estaríamos tratando apenas de documentos selecionados e 

armazenados, ausentes de índices de busca. Uma base de dados unicamente referencial, 

por sua vez, diferencia-se daquelas que possuem textos completos anexados aos 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Cole��es
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Livros
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Publica��es
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registros apenas quanto ao tempo e aos procedimentos necessários para se obter o texto, 

ou seja, não se distinguem conceitualmente uma da outra. Deste modo, sistemas de 

textos completos e suas referências são da mesma tipologia (textual) daqueles que 

possuem apenas referências. Sistemas constituídos de referências a documentos 

primários são sistemas secundários, pois a unidade documentária que está em questão 

são as referências.  

Exemplificando, o projeto BVS, ao definir as fontes de informação com que 

opera, esbarra na questão dos documentos primários e secundários. No caso dos 

documentos técnico-científicos, há duas metodologias envolvidas: a metodologia 

LILACS e a metodologia SciELO. Ambas metodologias são adotadas para produzir 

bases de dados compostas por referências a documentos e pelos próprios documentos, 

mas no caso das bases de dados segundo a metodologia LILACS, a presença dos 

documentos anexados aos registros é eventual pois trata-se de bases de dados 

referenciais por origem; a metodologia SciELO, por sua vez, é posterior e está voltada 

para a produção de documentos eletrônicos, de modo que o texto completo é sempre 

presente. Neste sentido, as duas metodologias produzem bases de dados secundárias. 

Embora estas metodologias tenham gerado alguns impasses inicialmente, sendo 

classificadas como produtoras de bases de dados primárias ou de textos completos 

(metodologia SciELO) e secundárias (metodologia LILACS), hoje as duas estão 

classificadas, de modo mais coerente, como metodologias voltadas à literatura técnica e 

científica, em oposição aos diretórios, e outros (BIREME, 2005b). 

Uma vez que discorremos longamente sobre aspectos históricos e conceituais 

das bases de dados bibliográficas clássicas no capítulo 3, falta tratar um pouco mais das 

bases de dados factuais, as quais são descritas, segundo as tipologias levantadas, como 

bases cadastrais e/ou como bases estatísticas.  

Como dissemos, as bases de dados estatísticas, segundo Pelou e Vuillemin 

(1985), embora não utilizem este termo, são as constituídas a partir de dados extraídos, 

validados, estocados e tratados de forma a permitir correlações, comparações, 

manipulações e representações gráficas. Peeters (1985) apresenta definição semelhante 

e acrescenta que a resposta a uma questão feita a um banco de dados factuais é uma 

frase composta de um assunto, um verbo, um predicado e de circunstâncias relacionadas 

tanto ao sujeito quanto ao predicado. Pelou e Vuillemin tratam de bases constituídas por 

dados e não documentos, enquanto Peeters refere-se a dados extraídos de documentos 
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originais, ou informação primária. Não se trata de representar estes documentos 

primários, ou partes deles, mas de obter dados pontuais destes documentos.  

As informações estatísticas podem ser definidas como representações numéricas 

de aspectos da realidade social, compostas por um acontecimento mensurável, num 

determinado lugar, em determinado período (ROCHA, 2006, p. 10 e 43). As estatísticas 

representam uma leitura da configuração social, leitura essa criada para representar uma 

realidade (ROCHA, 2006, p. 11).  

A estatística visa extrair de uma massa de dados brutos informações que 

representem domínios da vida social o mais fielmente possível. Os estudos estatísticos 

levam em conta o contexto de sua realização, podendo se deparar com resultados de 

coleta, de exploração e de difusão como as: 

 estatísticas da empresa, enquanto unidade legal única, e estatísticas do 

estabelecimento, enquanto unidade local; 

 pesquisas das ciências sociais que investigam sobre os temas relativos à vida 

privada do indivíduo como lazer, saúde, toxicomania, sexualidade etc.; e 

 estatísticas dos usuários da informação estatística (indivíduos, instituições ou o 

corpo social em seu conjunto) (ANTHEAUME, 1997, p. 325-329). 

Como exemplo, os dados coletados pelo SEADE
82

 sob um determinado aspecto 

da população do Estado de São Paulo representam o funcionamento daquele grupo sob 

este aspecto. Trata-se de grupos sociais e suas atividades, abordadas 

informacionalmente e representadas em um sistema. Este tipo de coleta e tratamento 

apresenta produtos que são sempre dependentes da intenção impressa no recorte da 

realidade realizado. É trabalho necessário, por exemplo, para que se possa propor 

diretrizes de políticas públicas e implementar ações pertinentes. 

Por sua vez, as bases cadastrais (ou diretórios) foram exemplificadas por 

Deweze (1994) por meio de certas bases de dados de caráter econômico nas quais se 

pode encontrar diretamente as características de uma empresa da qual se conhece o 

nome (endereço, nome dos dirigentes, produtos fabricados etc.) ou da qual se obtém o 

nome buscando todas as empresas que fabricam determinado produto.  

                                                 
82

 SEADE: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. 
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Como vimos anteriormente, os formatos de registro de informações factuais são 

utilizados para registros de diretórios ou cadastros, representando, de modo mais 

recorrente, pessoas, instituições e eventos, mas não as informações estatísticas. Segundo 

o formato CCF, um registro bibliográfico pode descrever um ou mais itens 

bibliográficos tratados como uma entidade contendo, portanto, um ou mais segmentos 

de registro, enquanto um registro factual descreve uma entidade, consistindo de um 

segmento simples de registro (UNESCO. General Information Programme and 

UNISIST, 1992, p. 6). Apesar das particularidades dos registros factuais, os formatos a 

partir dos quais são criados aproximam-se do grupo dos formatos bibliográficos. 

Portanto, podemos definir bases de dados factuais como aquelas que são criadas 

a partir de elementos pré-existentes de modo disperso ou organizados em um outra 

ordem (a que chamamos dados esparsos, como dissemos) que são coletados, ordenados 

e re-escritos na forma de registros de bases de dados, cuja resposta a uma questão feita 

pelo usuário é dada diretamente, prescindindo da consulta a documentos. Uma base de 

dados de textos completos, ainda que não apresente referências, não caberia nesta 

tipologia já que um texto em geral não responde diretamente a uma pergunta. 

Considerando características que possibilitem identificar, de modo exclusivo, 

tipologias de bases de dados, adotamos o critério: „registro que é referência a 

documento que corresponde a necessidades de informação do usuário‟ e „registro que 

responde diretamente à pergunta do usuário‟. Este critério leva à seguinte tipificação 

para bases de dados: 

 sistemas secundários de informação: constituídos por registros que são 

referências a documentos, eventualmente incluindo os próprios documentos, os 

quais correspondem a necessidades de informação do usuário; e 

 sistemas primários de informação: constituídos por registros que representam 

um assunto e que respondem diretamente à pergunta de um usuário. 

Vale comentar que todo sistema de informação seria, a princípio, secundário, já 

que produzido a partir de outras informações, as quais são, sob este ponto de vista, 

fontes primárias para a constituição destes sistemas. Contudo, com o objetivo de 

identificar os traços distintivos entre sistemas, trabalhamos nos critérios, citados acima, 

relativos ao tipo de fonte que gera o registro e ao tipo de resposta que o mesmo tem 

competência para fornecer. 
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Deste modo, os sistemas primários de informação são compostos pelas 

informações factuais, ou seja, as cadastrais e estatísticas.  

Embora os sistemas secundários de informação tradicionalmente refiram-se aos 

sistemas bibliográficos, podemos facilmente constatar que uma base de dados de objetos 

de um museu é uma base de referências a estes objetos tomados como documentos. 

Vale o mesmo para uma base de dados composta pelos registros de documentos de um 

arquivo histórico. Como já comentamos, é a informação bibliográfica a mais 

contemplada hoje em Ciência da Informação, de tal modo que isto se reflete nas 

tipificações de bases de dados. 

Nos sistemas de informação secundária, a unidade documentária é um 

documento ou parte dele, e nos sistemas de informação primária, a unidade 

documentária é elaborada a partir de dados esparsos ou organizados em uma outra 

ordem. Segundo o critério adotado, as transações dos sistemas administrativos, que 

comentamos à frente, também são unidades documentárias de sistemas primários de 

informação. 

4.2.2 Tipos de unidade documentária 

A seguir, apresentamos e desenvolvemos a relação entre os tipos de registro de 

informação dos sistemas documentários identificados acima e a unidade documentária 

representada: 

a. registros que representam documentos (enquanto objetos finalizados e tomados 

como tal) e registros que representam partes destes documentos; 

b. registros que representam dados esparsos ou organizados em uma outra ordem, 

ou seja, que foram constituídos a partir destes; e 

c. registros que representam transações. 

Deste modo, temos: 

a. Registros que representam documentos (enquanto objetos finalizados e 

tomados como tal) e registros que representam partes destes documentos 

A noção de documento implica objetos ou dados abordados informativamente no 

âmbito de um sistema, incluindo suas representações ou não. Para Briet, o documento a 

que se refere a área é aquele a que denomina documento secundário, ou seja, que é 
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produzido a partir de documentos iniciais ou originais, visando melhor acesso e uso 

destes. Portanto, dentre os objetos tomados como documentos, há os primários (ou 

originais) e os secundários, produzidos a partir destes.  

Apresentamos anteriormente a noção de unidade documentária desenvolvida por 

Fondin (1998, p. 26-28) a partir de Otlet. Segundo Fondin, o tratamento consiste em 

utilizar o texto original (descrição primária) ou em reescrever um texto a partir do 

original (descrição secundária), mas também em criar um texto a partir de documentos 

ou partes no caso de o objeto não ser um escrito (descrição secundária). 

O tratamento da entidade física no seu todo, segundo Fondin, refere-se a um 

tratamento do conjunto. Observamos que, tradicionalmente, o tratamento da 

informação é aquele elaborado a partir de documentos no seu todo, ou seja, da relação 

de um (documento) para um (registro). 

Posteriormente, cada item documentário, assim chamado por apresentar 

informação considerada útil, constituindo-se como partes significativas dos documentos 

também passaram a ser representadas na forma de registros. O artigo de periódico ou 

qualquer parte de um livro, relatório, disco ou filme referem-se ao tratamento dos 

subconjuntos de uma entidade editorial. Observamos que, o tratamento da informação 

aqui é aquele elaborado a partir de uma relação de parte de um (documento) para um 

(registro). 

Do exposto, temos contemplados os registros que representam documentos 

(enquanto objetos finalizados e tomados como tal) e os registros que representam 

partes destes documentos, respectivamente segundo as categorias „unidade (livro)‟ e 

„submúltiplos (partes do livro)‟ de Otlet e „entidade física (conjunto)‟ e „extratos da 

entidade (subconjuntos)‟ de Fondin. 

A abordagem de representação do documento como um todo e em suas partes é 

característica do registro de informação com fins bibliográficos. Valeria refletir em 

outro momento sobre como esta especificidade se manifesta, e se de fato ela se 

manifesta, nos registros de informação com fins arquivísticos e museológicos. 

Os registros cujas unidades documentárias são documentos como um todo ou 

partes de documentos compõem sistemas secundários de informação, como vimos.  

b. Registros que representam dados esparsos ou organizados em uma outra 

ordem, ou seja, que foram constituídos a partir destes 
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Os registros de informação constituídos a partir de dados esparsos são as 

bases de dados factuais (do tipo cadastral ou estatístico), nas quais recria-se algo do 

original a partir de elementos pré-existentes até então dispersos ou organizados de outra 

forma. As bases de dados cadastrais podem ser caracterizadas como bibliográficas, 

embora não sejam as bibliográficas clássicas, como dissemos. Valeria explorar a que 

tipo de necessidade de uso de informação se referem as bases de dados estatísticas.  

Embora com aspectos distintos, podemos citar também os sistemas de 

informação usados para tomada de decisão, que são decorrentes de dados oriundos de 

sistemas de processamento de transações. Fondin (1998, p. 124-125) refere-se ao data 

warehouse (ou armazém de dados), repositório informacional formado pelo 

reagrupamento de dados esparsos, no qual o processo de data mining é adotado para a 

extração de informações novas. Segundo ele, a partir de dados pré-existentes, diversos e 

reunidos a priori, são extraídas informações ainda inéditas, pois construídas a 

posteriori. Dito de outro modo, estas informações não são estocadas de forma 

deliberada ou intencional, ou seja, segundo sua forma e valor para este fim. Como 

explicam Stair e Reynolds (2008, p. 180), os dados destes repositórios são inicialmente 

capturados, armazenados e gerenciados por sistemas de processamento de transações 

projetados para suporte a operações do dia-a-dia da organização, dos quais tratamos a 

seguir.  

Observamos que o tratamento da informação neste caso é aquele elaborado a 

partir da relação de muitos (dados esparsos) para um (registro). 

Os registros cujas unidades documentárias são dados esparsos compõem 

sistemas primários de informação, como vimos.  

c. Registros que representam transações 

Stair e Reynolds (2008, p. 19) definem transação como “qualquer intercâmbio 

em negócios, como pagamentos a funcionários, vendas a clientes ou pagamentos a 

fornecedores”. 

Nos registros produzidos a partir de transações administrativas, como as vendas 

em um supermercado, não existem documentos ou dados esparsos prévios ao registro, 

pois o mesmo é decorrente do controle informatizado das vendas. O mesmo tipo de 

evento ocorre quanto ao controle de transações de documentos em uma biblioteca, seja 
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no momento da aquisição do documento, do empréstimo a usuários, ou de saída 

temporária para restauração ou saída permanente por roubo ou deterioração.  

Nestes casos, temos então registros de informação que são decorrência de 

transações.  

As atividades de transações, ou seja, de caráter administrativo, são as 

tradicionalmente estudadas pela Arquivística em sua fase corrente. O valor 

informacional destes registros é posterior ao seu valor probatório inicial, como tratamos 

nas categorias desenvolvidas por Schellenberg.  

O tratamento da informação neste caso parece ser elaborado a partir de uma 

relação de uma (transação) para um (registro). 

Os registros cujas unidades documentárias são transações compõem sistemas 

primários de informação, como vimos.  

 

Portanto, os registros de informação de sistemas documentários identificados 

nesta pesquisa são aqueles referentes a documentos enquanto objetos finalizados e 

tomados como tal, a partes deles, a dados esparsos coletados intencionalmente e a dados 

reunidos como resultado direto de transações. 

Com base nas tipologias de bases de dados apresentadas, inferimos que: 

 Documentos enquanto objetos finalizados e tomados como tal ou partes deles 

são documentos primários, a partir dos quais, por meio da atividade 

documentária tradicional, são elaborados os registros de informação a que 

chamamos documentos secundários; destes processos temos os sistemas de 

informação secundária; e 

 Dados esparsos coletados intencionalmente ou dados reunidos como resultado 

direto de transações são, por sua vez, registros de informação denominados 

documentos primários; destes processos temos os sistemas de informação 

primária. 

A relação entre a unidade documentária e o registro de informação resultante 

pode ser assim resumida: 
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unidade documentária representada 

pelo registro de informação 

relação entre unidade documentária e 

registro de informação 

documentos enquanto objetos 

finalizados e tomados como tal 

um (documento) para um (registro) 

partes de documentos enquanto objetos 

finalizados e tomados como tal 

parte de um (documento) para um 

(registro) 

dados esparsos muitos (dados esparsos) para um (registro) 

Transações uma (transação) para um (registro)  

Quadro 7: Relação entre unidade documentária representada e o registro de informação.  

A variável que diferencia os dois primeiros tipos (documentos e partes de 

documentos) dos dois últimos (dados esparsos e transações) é a da existência ou não de 

um documento como um todo prévio à construção do registro. A variável que diferencia 

os três primeiro do último (transações) é o fato de os dados deste serem resultantes 

diretos do controle destas transações (enquanto ações ocorridas em um certo tempo e 

local, indicando uma ação humana que se quer controlar, gerenciar e conhecer para fins 

administrativos e, posteriormente, para apoiar a gestão destas operações), e não da 

representação de conceitos, como em geral se dão os sistemas mais amplamente 

estudados pela Ciência da Informação. 

Tratamos a seguir das tipologias de sistemas decorrentes dos registros que os 

compõem segundo os objetivos para os quais são produzidos. 

4.3 Tipologias de sistemas documentários 

Podemos realizar distinções entre os sistemas apresentados anteriormente a 

partir de suas características funcionais essenciais, denominando-os como: 

 sistemas administrativos ou de controle de transações (usualmente denominados 

como sistemas de informação); e   

 sistemas de recuperação da informação. 

Segundo Codina (1994, p. 441) que faz uso da diferença entre sistemas adotada 

por Yourdon (1993), trata-se de sistemas “que são interessantes porque fazem coisas” 

(sistema de atividades humanas) e sistemas “que são depósitos interessantes de 

informações” (sistemas ou „depósitos‟ de conhecimento). 

Para ele, em um sistema de atividades humanas, o aspecto essencial são as 

atividades do sistema, e os dados que o sistema memoriza são necessários para o 
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desenvolvimento de suas atividades, como mecanismos de controle etc. Tais dados não 

têm importância intrínseca porque ainda que o sistema de informação em si tenha um 

valor estratégico, os dados concretos só terão um valor tático em função das atividades 

diárias do sistema. É o caso, por exemplo, de uma unidade de produção, mas também de 

uma universidade, de um departamento da Administração ou de um hospital etc. 

Por outro lado, Codina define sistema de conhecimento como aquele em que as 

atividades têm pouca importância porque não são especialmente sofisticadas, mas o tipo 

de dado é essencial porque se trata de fato de conhecimento registrado, ou seja, algo 

mais que meros dados. Como exemplo típico, cita uma biblioteca ou um centro de 

documentação, mas também um conjunto de documentos eletrônicos distribuídos em 

uma rede de computadores. 

O segundo tipo de sistemas são explicitados por Abadal e Codina (2005, p. 26), 

sob a denominação de sistemas de gestão documentária (em oposição aos de função 

administrativa), como sistemas que atuam no contexto da aquisição de conhecimento e 

satisfação de necessidades de informação mais ou menos complexas, visando atividades 

de estudo, pesquisa a serviço de projetos, processos de ensino-aprendizagem, apoio à 

pesquisa e desenvolvimento etc. Segundo estes autores (ABADAL ; CODINA, 2005, p. 

33), estes sistemas operam com a informação cognitiva, ou seja aquela que é útil para, 

por exemplo, aumentar nossos conhecimentos sobre algum aspecto da natureza ou 

simplesmente para que a humanidade não se veja obrigada a reinventar a roda a cada 

geração. A informação administrativa, por sua vez, é necessária para a gestão da 

instituição e para administrar de forma eficiente seus próprios recursos e poder realizar 

de forma adequada suas atividades. Em momento anterior Codina (1994, p. 447), com 

base em Van Slype (1988), define documento cognitivo como aquele que representa um 

trabalho científico, técnico ou cultural e que, diferente de outros documentos, por 

exemplo, os documentos administrativos de uma empresa particular, é suscetível de 

interessar à humanidade em seu conjunto. Uma vez que todo documento é 

intrinsecamente cognitivo, incluindo os administrativos, como comentamos 

anteriormente, apontamos a relevância da definição e questionamos a pertinência da 

denominação. 

Partindo das conceituações descritas nesta pesquisa, propomos o seguinte quadro 

sistematizador das características dos registros de informação segundo tipologias de 

sistemas documentários: 
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características SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS 

SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO 

DA INFORMAÇÃO 

denominações de processamento de 

transações 

 

 

primários 

bibliográficos, sinaléticos (de 

identificação), catalográficos, 

textuais, referenciais e factuais 

(cadastrais e estatísticos) 

primários e secundários  

forma de 

coleta dos 

dados 

reunidos como resultado 

direto do conjunto de dados 

do controle de transações 

coletados com intenção informativa 

unidade 

documentária 

tratada 

conjunto de dados relativos a 

uma transação 

conjunto de dados relativos a um 

documento (ou suas partes) ou a 

dados esparsos 

tipo de 

resposta 

fornecida 

fornece diretamente a 

resposta solicitada 

fornece as referências de documentos 

que possam satisfazer necessidades de 

informação diversas, ou fornece 

diretamente a resposta solicitada 

objetivo representação para controle 

de transações e, 

posteriormente, para apoio a 

gestão destas operações 

representação para recuperação da 

informação 

áreas 

envolvidas 

Arquivística (fase corrente)  Biblioteconomia, Museologia e 

Arquivística (fase permanente) 

Quadro 8: Características dos registros de informação segundo tipologias de sistemas 

documentários.  

Quanto à última linha do Quadro 8, as áreas envolvidas deflagram a similaridade 

entre Biblioteconomia e Museologia, em oposição à Arquivística de fase corrente, no 

que se refere às características dos registros e seus sistemas. Isto porque as duas 

primeiras se ocupam das informações atribuídas a documentos (por intenção ou não) e a 

dados esparsos. A última, por sua vez, relaciona-se à representação de processos 

administrativos, relativos a transações que ocorrem no tempo. O que está em questão 

aqui é a noção de valor probatório e a de valor informativo dos documentos, ou 

documento administrativo e documento cognitivo, embora todos os documentos tenham 

valor de prova (administrativa, jurídica, ou de outro modo, de conhecimento produzido) 

e sejam informativos e, portanto, cognitivos. Exemplificamos a proximidade entre 

Biblioteconomia e Museologia a partir de alguns aspectos da representação descritiva: o 

AACR2 possui regras para a descrição de documentos convencionais escritos, sonoros e 

visuais, além de objetos (artefatos tridimensionais e realia), mas nenhum capítulo ou 
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parte de capítulo faz referência a aspectos propriamente arquivísticos, pois isto 

implicaria em questões de outra ordem. 

Os autores da Documentação que citamos, desde Otlet até Fondin, enunciam as 

informações administrativas, mas apenas as bibliográficas são desenvolvidas. 

Especialmente no Brasil, a Ciência da Informação tem se envolvido fortemente com os 

métodos que visam suprir as necessidades informacionais de caráter administrativo e de 

tomada de decisão por meio da Gestão do Conhecimento e dos Sistemas de Informação 

(denominação sob a qual são tratados os sistemas tecnológicos de gestão de empresas). 

Estas abordagens têm se pautado fracamente em aportes teóricos e metodológicos 

relativos aos processos informacionais que visam acesso e uso. Quando isso ocorre, faz-

se uso, por exemplo, das fontes de informação, mas não há referência aos processos de 

informação que as constituem. É comum também forte aporte à Biblioteconomia, em 

detrimento da Arquivística, o que gera inconsistências já que a primeira não pode dar 

conta de especificidades que não suas. 

Partimos do princípio de que processos informacionais bibliográficos e 

arquivísiticos não ocorrem necessariamente de modo separado, o que tende a ampliar-se 

quanto mais complexas forem as instituições, as tipologias documentais e as demandas 

informacionais. Daí observamos esta dupla função, como consta em definição de 

registro bibliográfico apresentada anteriomente: atuar como ponte entre a informação 

intangível (a obra) e seu continente tangível (o documento), conduzindo o usuário até o 

conteúdo informativo, mas também servindo como o arquivo de identificação de uma 

publicação física para sua compra, empréstimo ou ordenação (HAGLER, 1997, p. 17, 

citado por RÍOS HILARIO, 2003, p. 32). 

A exploração de aspectos da Biblioteconomia e da Museologia em oposição à 

Arquivística de fase corrente faz surgir, como apresentado no Quadro 8 acima, a 

necessidade de exploração de aspectos similares entre Biblioteconomia e Arquivística 

de fase permanente. Esta exploração não deve prescindir, contudo, do reconhecimento 

das especificidades de produção dos registros de informação com fins arquivísticos. 

Ressaltamos, por fim, a abrangência da Biblioteconomia – em grande parte em 

função da apropriação que esta fez dos avanços da Documentação – para além da gestão 

dos serviços de bibliotecas ou meramente da custódia de seus acervos. Os processos de 

informação de que se ocupa a Biblioteconomia abarcam também outros ambientes de 

informação bibliográfica que incluem desde os centros de documentação científica 
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criados no início do século XX até os portais de fontes de informação da Internet. Deste 

modo, a atuação profissional em Biblioteconomia tem gerado produtos documentários 

como catálogos de bibliotecas, bibliografias, bases de dados científicas, bases de dados 

cadastrais, bibliotecas virtuais, além dos portais citados e muitos outros, os quais 

demonstram a diversidade e o amplo espaço temporal coberto por esta atuação. 
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5 INSTRUMENTOS DOCUMENTÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE 

REGISTROS DE INFORMAÇÃO 

Pour les praticiens du document, les normes ne sont des carcans réglementaires 

mais des réponses pragmatiques et concrètes à des situations nouvelles  (FAYET-

SCRIBE, 2001, p. 77). 

 

Inicialmente tratamos dos conceitos de processos, instrumentos e produtos 

documentários e apresentamos categorização sobre aqueles criados com fins 

bibliográficos. Discutimos a seguir os instrumentos documentários, quais sejam, o 

AACR2, a ISBD, o formato MARC e os formatos advindos do Manual de Referência 

do UNISIST, cuja exploração é necessária já que a área é compreendida em grande 

medida pelas aplicações do âmbito das práticas profissionais. A título complementar, 

citamos alguns instrumentos voltados à elaboração de outros registros de informação e 

realizamos breve comparação. Finalizamos o capítulo com um quadro cronológico dos 

instrumentos documentários tratados na pesquisa. 

5.1 Processos, instrumentos e produtos documentários para fins bibliográficos 

Apresentamos anteriormente proposta relativa aos componentes dos documentos 

(subcapítulo 3.3.2 – Unidade documentária) e aos processos envolvidos na produção 

dos mesmos a partir destes componentes (subcapítulo 4.1 – Registros de informação 

quanto ao método de representação documentária adotado). Em continuidade, para tratar 

dos aspectos que envolvem o fluxo documentário, propomos sistematização (ORTEGA, 

2008a) a partir de duas categorias de análise: 

 os componentes do documento (unidade física documental e unidades 

documentárias e seus conteúdos); 

 os processos, instrumentos e produtos documentários. 

Estas categorias interagem entre si do seguinte modo: os componentes do 

documento podem ser considerados como decorrentes de intervenções ou processos, 

nos quais se utilizam instrumentos, gerando produtos.  

Por isso, consideramos ainda atual a distinção entre processos, instrumentos e 

produtos documentários, retomando-a a partir das seguintes considerações: 
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 processos documentários: representação da unidade física documental, das 

unidades documentárias, e dos conteúdos destas, com o objetivo de viabilizar os 

processos documentários de recuperação da informação; 

 instrumentos documentários específicos para cada processo citado 

anteriormente; e 

 produtos documentários decorrentes. 

A relação proposta entre componentes do documento e processos documentários 

propicia uma abordagem histórica da área de organização da informação, cujas etapas 

enfatizam um e/ou outro processo. Estas etapas se interpõem mas teriam ocorrido 

relativamente na seguinte ordem: 

 registro, controle e preservação de documentos (mais tarde, prestação de 

serviços de acesso a esses documentos); 

 análise e representação do conteúdo dos documentos e de suas partes para 

recuperação; e 

 registro, controle e preservação de documentos, assim como a análise e 

representação do conteúdo dos mesmos e de suas partes. 

Podemos concluir que a primeira etapa relaciona-se à gestão do acervo de 

bibliotecas e está focada na noção de „unidade física documental‟. A segunda etapa 

surgiu mais propriamente com os centros de documentação e as bases de dados 

bibliográficas, está voltada para a gestão da informação e centra-se nos conteúdos das 

„unidades documentárias‟. A terceira etapa englobaria, entre outros, os serviços de 

informação que produzem documentos eletrônicos; estes serviços, em função dos 

recursos tecnológicos que propiciam agilidade e integração dos distintos processos, 

fornecem mais possibilidades de operar conjuntamente as „unidades físicas‟ e os 

conteúdos das „unidades documentárias‟. 

Abordamos os instrumentos documentários enquanto estruturas que objetivam 

fornecer forma e conteúdo aos registros de informação. Cada produto documentário é 

dependente do objetivo a ser alcançado, o que deve servir de guia à adoção de processos 

e instrumentos. 

Os produtos dos sistemas documentários, a partir dos quais outros são 

desenvolvidos,  são os itens de representação e os itens de acesso, como vemos abaixo: 
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Figura 6: Entrada de informações no sistema documentário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Saída de informações no sistema documentário. 

Como podemos ver acima (Figura 6), os processos documentários implicam a 

elaboração de itens de representação e de acesso, com o uso de instrumentos 

documentários. A entrada consistente de informações no sistema é que permite o acesso 

às mesmas pelo usuário, o qual se baseia nestes processos de entrada, porém no sentido 

oposto (Figura 7). 

Categorizamos abaixo processos, instrumentos e produtos documentários 

envolvidos na construção de sistemas de informação bibliográfica, sejam catálogos de 

bibliotecas ou bases de dados bibliográficas em geral:  

 
ENTRADA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA 

documento ou 

dados esparsos 

(no caso de bases 

de dados 

factuais) 

 

registro de 

informação (itens 

de representação) 

 
 

índice de busca 

(itens de acesso) 

instrumentos 

documentários 

adotados para a 

representação 

 

 

 
 

SAÍDA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA 

 

índice de busca 

(itens de acesso) 

instrumentos 

documentários  

adotados para 

representação 

 

registro de 

informação (itens 

de representação) 

documentos (no caso 

de não se tratar de 

bases de dados 

factuais) 
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tipo de 

representação 

características 

do tipo de 

representação 

objetos da 

representação 

processos documentários instrumentos documentários produtos documentários 

representação 

descritiva 

- formal 

- externa 

- objeto físico 

informacional 

- elementos de 

identificação da 

unidade 

documentária 

- catalogação (descrição 

bibliográfica + escolha e 

forma dos pontos de 

acesso) 

 

- referenciação 

bibliográfica* 

- códigos de catalogação (ex.: 

AACR2) 

- norma internacional de 

descrição bibliográfica (ISBD) 

 

- normas próprias da ABNT e da 

ISO, e de áreas especializadas 

- descrições bibliográficas e 

pontos de acesso 

 

 

 

- bibliografias ou listas de 

referências bibliográficas 

representação 

temática 

- de conteúdo 

temático 

- interna 

- elementos de 

conteúdo da 

unidade 

documentária 

- classificação 

bibliográfica 

 

 

- indexação 

 

 

 

- elaboração de resumos 

- sistemas de classificação 

bibliográfica (exs.: CDD, CDU, 

LC, NLM etc.) 

 

- listas de cabeçalho de assunto 

(LC, Sears etc.) 

- tesauros 

 

- normas e metodologias para 

elaboração de resumos 

- notações alfanuméricas 

 

 

- cabeçalhos de assunto 

 

- termos descritores 

 

- resumos 

Quadro 9: Processos, produtos e instrumentos documentários envolvidos na construção de sistemas de informação bibliográfica. 

*O processo de referenciação bibliográfica está sendo aqui abordado como o de produção de referências bibliográficas em listas ou bibliografias. Embora este seja um processo 

documentário semelhante ao da catalogação, desde longa data a catalogação e a elaboração de bibliografias foram realizadas com objetivos diferentes, apresentando 

metodologias próprias, como tratamos anteriormente. 
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Visando detalhar o quadro anterior, especificamos nos dois quadros abaixo a 

relação entre os instrumentos documentários para tratamento da informação (nível 

conceitual) e os instrumentos documentários para tratamento informatizado da 

informação: 

PROCESSOS DOCUMENTÁRIOS INSTRUMENTOS DOCUMENTÁRIOS 

(nível conceitual) 

catalogação, descrição bibliográfica e 

referenciação bibliográfica 

códigos de catalogação, norma internacional 

de descrição bibliográfica e normas de 

referenciação bibliográfica (AACR2, ISBD, 

ABNT etc.) 

classificação bibliográfica sistemas de classificação bibliográfica 

(CDD, CDU, LC, NLM etc.) 

Indexação listas de cabeçalhos de assuntos, tesauros, 

vocabulários controlados (LC, DeCS etc.) 

elaboração de resumos normas para elaboração de resumos (ABNT 

etc.) e metodologias para este fim 

Quadro 10: Processos documentários e instrumentos documentários (no nível conceitual) 

relacionados.  

INSTRUMENTOS 

DOCUMENTÁRIOS (para 

tratamento informatizado) 

PRODUTOS DOCUMENTÁRIOS  

formatos de registro bibliográfico 

(MARC, CCF, LILACS, CEPAL) 

registros bibliográficos 

formatos e normas para recursos on-line 

(MARC, LILACS, LIS
83

, Dublin Core) 

registros de recursos on-line 

Quadro 11: Instrumentos documentários (para tratamento informatizado) e produtos 

documentários resultantes.  

Quanto ao Quadro 10, os instrumentos documentários tratam: 

 da estrutura de campos do registro, seu preenchimento e a escolha e forma dos 

pontos de acesso (AACR2, normas para referenciação bibliográfica);  

 da estrutura de campos do registro e seu preenchimento (ISBD); e  

 do preenchimento dos campos de conteúdo: linguagens documentárias em geral 

e normas para elaboração de resumos. 

                                                 
83

 LIS: Localizador de Informação em Saúde, a qual tratamos à frente. 
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Quanto ao Quadro 11, os instrumentos documentários para tratamento 

informatizado indicam a estrutura completa do registro e fornecem em certa medida os 

requisitos de um sistema informatizado; nem sempre, no entanto, são suficientes para o 

preenchimento dos campos.  

Os instrumentos documentários para tratamento informatizado são formatos ou 

esquemas de metadados que podem ser implementados por meio de linguagens de 

marcação. As linguagens de marcação de textos (em especial a XML) permitem a 

produção de documentos eletrônicos, mas são usadas também para a elaboração de 

registros de informação convencionais. Entendemos que estas „linguagens tecnológicas‟ 

não devam constar no Quadro 11, pois de fato não apresentam elementos documentários 

próprios, apenas permitem o uso de formatos e normas por meio de uma tecnologia que 

imprime a noção de estrutura segundo tipologias documentais, como estes formatos e 

normas propõem. Ou seja, as linguagens de marcação não são instrumentos 

documentários, mas cumprem a função tecnológica de possibilitar a operação 

documentária em suas especificidades.  

A identificação de processos, instrumentos e produtos documentários dos 

sistemas de informação arquivística e museológica, e a comparação entre eles e os dos 

sistemas de informação bibliográfica, permitirá avançar na caracterização dos registros 

de informação. Este quadro provavelmente identificará produtos impressos, no caso dos 

catálogos arquivísticos e museológicos (com suas denominações específicas), nos quais 

a disposição linear dos registros de informação e pontos de acesso únicos dificulta os 

processos de recuperação da informação; isto possibilitará observar as diferenças 

contingenciais, e não as fundamentais, entre estes sistemas. A exploração e 

sistematização das características comuns e distintivas destes três grupos de registros 

deve conduzir ao avanço na elaboração dos fundamentos da Ciência da Informação, 

assim como destas três áreas que a compõem, ou ao menos, deve subsidiar o debate 

sobre a validade desta concepção tríade para a Ciência da Informação. 

5.2 Instrumentos documentários para fins bibliográficos 

5.2.1 Modelos, normas e aplicações das normas 

Calenge (1998, p. 17) busca distinguir os conceitos de „modelo‟ e de „norma‟: a 

norma impõe uma prática sem distinção possível, enquanto o modelo fornece um 

quadro de análise formalizada. Todo modelo ou parte dele é adaptado (respeitando seu 
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processo e tendo consciência dos pontos abandonados), e depois utilizado como norma 

em função da análise decisória tomada. O autor se ressente que sua obra sobre política 

de aquisição tenha seus modelos compreendidos como receitas, ao modo de normas 

(como as de catalogação, por exemplo).  

Concordando com o autor quanto às distinções entre modelo e norma, 

acreditamos que as normas devem ser contextualizadas e interpretadas de forma que se 

possa operar com elas reconhecendo o modelo do qual partiram.  

Análises críticas sobre as regras de catalogação são necessárias à constituição 

dos fundamentos da Representação Descritiva. Esta percepção deve conduzir à 

desconstrução do estigma sobre as regras de catalogação, por meio de maior 

conhecimento de sua história, princípios e objetivos, mas também pela elaboração de 

normas mais fundamentadas e por práticas de orientação interpretativa mais que 

prescritiva. 

Garrido Arilla (1996, p. 45), ao tratar dos problemas de natureza documentária 

da catalogação, afirma haver necessidade de uniformizar os distintos modos de 

catalogar, pois o documento mostrou-se mais complexo do que se pensou a princípio, 

ou seja, o documento é polissêmico. A autora cita como exemplos uma data que não 

está expressamente qualificada, um nome de instituição que não leva consigo um termo 

indicador de função e, em geral, toda aquela informação que pela própria opacidade do 

contexto pode ter uma leitura ambígua, pois seu possível valor está oculto ou não está 

evidente por si mesmo, revelando a inespecificação da informação dos documentos. 

Wellisch (1987, p. 25-27), ao desenvolver as rotinas que permitem o 

funcionamento de um sistema de controle bibliográfico, como tratamos anteriormente, 

afirma que é importante dar-se conta de que o mecanismo de controle – o código de 

catalogação – é capaz, em princípio, de tratar de uma variedade potencialmente infinita 

de nomes de autores, títulos de documentos e outras características de identificação de 

documentos, através da aplicação de um número bastante limitado de regras de 

transformação. Isto porque o código não trata de nomes e títulos individuais, mas de 

grandes classes dessas características, as quais são relativamente poucas em número. O 

fato de que os códigos de catalogação são volumosos e complexos, contendo centenas 

de regras, às vezes repletos de exceções, não invalida este argumento. Muitas das regras 

do AACR, de 1967, eram variações de umas poucas regras básicas, algumas supérfluas, 

e outras mantidas por razões históricas ou em vista de considerações econômicas e 
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políticas, inteiramente alheias aos objetivos de um código de catalogação. O AACR2, 

publicado em 1978, eliminou praticamente todas estas inconsistências e foi baseado na 

aplicação de um conjunto de regras básicas, com as necessárias variações para casos 

específicos, realçando, dessa forma, a força de um código como regulador no sentido 

cibernético.  

Wellisch concorda com Garrido Arilla ao afirmar que não seria possível 

catalogar um livro automaticamente em função de ao menos duas razões. Uma delas 

refere-se ao fato de que nas regras de catalogação, muitas decisões cruciais são deixadas 

ao julgamento individual do catalogador, ou melhor, ao seu „conhecimento do mundo‟, 

o que vale dizer, conhecimento das circunstâncias de procedência de um documento, 

sua relação com outros documentos da mesma natureza ou semelhante, bem como 

muitas outras propriedades e qualidades que não estão explicitamente expressas na folha 

de rosto ou em qualquer outra parte do documento, mas possuem importância decisiva 

na maneira como vai ser descrito e listado. A segunda razão é a de que os dados de 

identificação dos documentos não são apresentados em uma forma normalizada, já que 

os editores nem sempre observam as padronizações da produção editorial. Para Wellish, 

automatizar a catalogação de livros exige três condições: as regras de catalogação 

teriam que ser logicamente consistentes e, portanto, programáveis; a classe e o tipo de 

dados bibliográficos necessários para uma identificação inequívoca teriam que ser 

indicados na fonte, em uma estrita sequência normalizada pré-estabelecida ou 

adequadamente rotulados por código de identificação; e, os dados de identificação 

teriam que ser legíveis por computador. 

A produção de documentos eletrônicos vem implementando, de algum modo, o 

que Wellisch considerou possível um dia. 

A despeito da afirmação de Wellisch, observamos que o AACR2 ainda mantém 

regras por razões históricas, econômicas e políticas.  

Deste modo, apresentamos algumas questões relativas aos diversos códigos que 

foram criados a partir dos Princípios de Paris, decorrentes de estes Princípios serem 

muito abertos gerando interpretações diversas; de regras serem inerentemente 

questionáveis; de, com o tempo, alguns códigos terem sido tomados de modo universal, 

ou seja, como teoria da catalogação; e de alguns códigos serem mal formulados, 

dificultando sua compreensão para uso. Tratamos também das diversas implementações 

dos códigos em sistemas informatizados.  
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Fato que demonstra a apropriação distinta de princípios e códigos consta na 

regra 15.3.1A das RC
84

 de 1995 que indica que deve ser usada em maiúscula a primeira 

palavra do título (que não seja artigo) quando a ficha tiver título como ponto de acesso, 

nos casos prescritos pelo código (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 31). O AACR foi 

traduzido e adaptado, pois a Espanha já possuía uma antiga tradição de códigos de 

catalogação. Deste modo, os capítulos 14 e 15 da RC, que tratam dos pontos de acesso 

secundários obrigatórios, são inexistentes na tradução brasileira do AACR2, assim 

como a regra citada. Esta regra consta, no entanto, em exemplo do tópico 8.1.1.5 da 

norma 6023, de agosto de 2000, da ABNT
85

 para elaboração de referências. 

Silveira exemplifica a questão da apropriação dos Princípios de Paris, 

observando o AACR2 por meio da sua tradução brasileira, que buscou ser fiel ao texto 

original. A autora trata dos documentos com mais de três autores e a omissão do registro 

da maioria deles na descrição e pontos de acesso. Segundo ela (SILVEIRA, 2007, p. 89-

90), „responsabilidade compartilhada‟ refere-se à colaboração entre duas ou mais 

pessoas ou entre duas ou mais entidades coletivas que desempenham o mesmo tipo de 

atividade na criação do conteúdo de um item (CÓDIGO..., 2004, p. D-13). Os Princípios 

de Paris indicam, no item 10.2.2, que o ponto de acesso principal para um item com 

mais de três autores deve ser pelo seu título e um ponto de acesso secundário deve ser 

feito para o primeiro autor citado, ou para quantos julgar necessário. Por sua vez, a regra 

21.6C2 do AACR2 determina que quando a responsabilidade for compartilhada por 

quatro ou mais autores e nenhum deles for indicado como responsável principal, o ponto 

de acesso principal deve ser pelo título e um ponto de acesso secundário deve ser 

estipulado apenas para o primeiro autor citado no item (CÓDIGO..., 2004). Silveira 

informa que as regras 21.29B, 21.29C e 21.29D do AACR2 permitem a inclusão de 

mais pontos de acesso secundários, mas se trata de exceções e, de certa forma, são 

prescrições dúbias, como a que indica a dependência aos interesses do usuário pela 

busca por aqueles pontos de acesso. 

As regras do AACR2 são claras quando apresentam restrições, mas ficam vagas 

quando oferecem abertura para escolha segundo usuários dos sistemas ou outras razões, 

pois nem sempre são apresentados critérios orientadores para a decisão. Este exemplo 

                                                 
84

 RC: Reglas de Catalogación (Españolas). 

85
 ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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demonstra como princípios de catalogação foram transformados em regras, neste caso, 

ao custo da impossibilidade de recuperação dos nomes de todos os autores de um 

documento, os quais também não são apresentados na descrição bibliográfica do 

mesmo. Como o AACR2 foi criado de algum modo visando processos informatizados 

de catalogação, não se justifica que esta regra seja mantida sob o argumento de 

restrições econômicas da catalogação, a não ser que se considere que muitos catálogos 

ainda são confeccionados em fichas de papel e que, mesmo em meio eletrônico, o custo 

de revisão de registros pode ser proibitivo. Também podemos especular que a tradição 

catalográfica tenha sido um dos motivos para a manutenção desta regra. 

É recorrente a afirmação, em casos como este, de que se trata de regras em que 

as necessidades dos usuários não são contempladas. Nosso ponto de vista, no entanto, é 

o de que o documento é que não está sendo considerado pois seus elementos de 

identificação – responsabilidades autorais, neste caso – foram parcialmente registrados. 

O usuário é prejudicado em suas buscas como consequência de um problema que é de 

fato de representação documentária. A representação documentária que prejudica o 

usuário diretamente é, por exemplo, aquela em que os registros, embora suficientemente 

completos para identificar o documento a que se referem, são apresentados de um modo 

que não contribua para a tarefa de identificação e seleção pelo usuário, pois a interface 

do sistema está mal construída. Mas também há casos de inadequação da representação 

documentária a necessidades específicas de usuários, como por exemplo, quando é 

desejável que algumas informações descritivas sejam mais detalhadas. 

Outra questão que pode ser questionada no AACR2 refere-se às definições dos 

campos e orientações para seu preenchimento, como no caso da definição de Título 

Uniforme do Glossário, apresentada anteriormente. Deste modo, Título Uniforme é:  

1. Um determinado título sob o qual uma obra pode ser identificada 

para fins de catalogação. 

2. Um determinado título usado para distinguir o cabeçalho de uma 

obra do cabeçalho para uma obra diferente. 

3. Um título coletivo convencional utilizado para agrupar as 

publicações de um autor, compositor ou entidade, comprendendo 

diversas obras, ou extratos etc., de diferentes trabalhos (p. ex. obras 

completas, diversas obras em determinada forma literária ou 

musical) (CÓDIGO..., 2004, Apêndice D-15 – Glossário). 
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Observamos que: na definição 1 a catalogação é dada como um fim em si 

mesmo, uma vez que é explicada como algo que deve servir à catalogação; a definição 2 

aponta a necessidade do Título Uniforme quando da existência de dois documentos 

distintos com o mesmo Título Principal, apontando um dos casos em que o Título 

Uniforme é necessário; e a definição 3 apresenta também um dos casos em que o Título 

Uniforme é necessário: aquele em que o mesmo pode reunir as diversas obras e 

expressões de um autor, segundo terminologia FRBR. O verbete Título Uniforme do 

Glossário do AACR2 não apresenta de fato uma definição mas a indicação de dois dos 

casos para uso deste campo, além do primeiro tópico que não é explicativo. De modo 

mais apurado, em seu manual de catalogação, Mey (2003, p. 27) apresenta a seguinte 

explicação, essencial para o uso deste recurso de acesso: “O título uniforme é um título 

acrescentado pelo catalogador, sob forma conhecida, ou encontrada nas fontes de 

referência. O título uniforme visa a reunir todas as manifestações de uma mesma obra 

sob um título comum”.  

Na maioria dos campos do AACR2, não há explicações ou elas são circulares, 

do que inferimos que este código prescreve sem definir e explicar, dificultando seu uso. 

A presença do glossário com definições de alguns termos relacionados à catalogação e 

ao próprio código não ajuda muito na sua compreensão e uso, uma vez que as mesmas 

são dispostas em separado das explicações de uso de cada campo e nem sempre se 

configuram como definições, como exemplificamos. Definições de campos não são 

ilustrativas ou complementares, mas determinantes para o processo de catalogação por 

um código, pois permitem a compreensão das prescrições apresentadas, sendo 

imprescindíveis tanto em manuais de uso locais quanto em códigos nacionais. De fato, 

as regras para cada campo são relativas a como preenchê-los, mas não é possível que 

isto seja adequadamente realizado na ausência de definição que esclareça devidamente o 

significado do campo, indicando sua função no registro. Esta deficiência não contribui 

para a abstração sobre os diversos usos a que se propõe um código. 

Segundo Garrido Arilla (1996, p. 119), por conta da aceitação das ISBD para a 

elaboração do AACR2, houve uma mudança drástica na estrutura deste código. Pela 

primeira vez, foi priorizada a descrição bibliográfica do documento para, depois, partir-

se para a eleição dos pontos de acesso dos mesmos, abandonando-se a estrutura mantida 

na redação de códigos, durante quase um século, de iniciar pela escolha e forma dos 

pontos de acesso. O ponto de partida passou a ser a descrição daquilo que se quer 
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catalogar, ou seja, qualquer documento, em qualquer suporte. É abandonada A partir 

dos dados apresentados por Garrido Arilla (1996, p. 85, 88), constatamos que, esta 

concepção é presente nas regras propostas por Cutter e é recomendação de Jewett, tendo 

sido adotadas efetivamente nas Instruções Prussianas, que tiveram grande influência na 

Europa. Por exemplo, as Instrucciones, consideradas o primeiro código espanhol, em 

1902, passaram a apresentar o conceito de cabeçalho como elemento de ordenação, mais 

que de identificação. Deste modo, especulamos se outras normas – mais distantes do 

eixo anglo-americano que acabou sendo mais disseminado – apresentam o mesmo 

histórico.  

Observamos que princípio bastante amadurecido nas metodologias de 

construção de bases de dados foi implementado apenas recentemente em código de 

abrangência geográfica e cultural tão ampla quanto o é o AACR2. Partir da 

identificação da tipologia do documento relaciona-se à unidade documentária que se 

quer representar no registro e a uma medida prática de organização do trabalho. Não é 

coerente indicar inicialmente alguns dos itens de acesso ao registro, para depois 

produzir o registro. O processo oposto é mais lógico e, portanto, mais produtivo e 

funcional. 

Muitas planilhas de entrada de dados, no entanto, possuem o ponto de acesso 

principal como primeiro campo, seguindo a ordenação das informações das fichas 

catalográficas (como no caso das planilhas de livros do Sistema Dedalus adotado pelas 

bibliotecas da USP). Segundo estas planilhas, o catalogador deveria iniciar seu 

preenchimento pelo ponto de acesso principal, para depois elaborar a descrição 

bibliográfica, e então voltar aos pontos de acesso, desta vez os secundários, como se 

estivesse – embora na frente dos melhores computadores e softwares – elaborando uma 

ficha catalográfica segundo os moldes de um século atrás. Nesta situação, o catalogador 

pode ver-se obrigado a desconsiderar a ordem de campos da planilha, já que a mesma 

não cumpre sua função de orientar o processo de catalogação. Como decorrência, esta 

ordenação também é muitas vezes aquela que é apresentada ao usuário (como no 

Sistema Dedalus de que tratamos), ainda que o ponto de acesso principal não faça 

sentido para ele, já que se refere a uma regra de catalogação baseada na necessidade 

pragmática de produção de uma ficha matriz que sirva de referência à produção de 

outras para o mesmo documento, e não necessariamente a alguma informação principal 

sobre o documento. O ponto de acesso principal é antes decorrência do estágio da 
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tecnologia e das soluções encontradas para tal que um princípio de representação 

documentária.  

Quanto aos recursos tecnológicos adotados na implementação da entrada de 

informações e apresentação das mesmas, é preciso distinguir a atividade intelectual e o 

processo perfeitamente realizável por um programa de computador. Fazer uso de 

recursos da tecnologia eletrônica e de telecomunicações é modo de viabilizar a atividade 

documentária, mas também de facilitá-la, diminuindo o custo das operações mecânicas. 

Estas aplicações estão sedimentadas na literatura e são conhecidas e adotadas por 

empresas e consultores, o que não deve ser desprezado. Citamos a seguir alguns 

princípios gerais e exemplos. 

Os sistemas informatizados devem apresentar planilhas de campos para cada 

tipo de documento, dispostos em ordem lógica, com as explicações completas sobre os 

mesmos e com tabelas de conteúdos para preenchimento, quando for cabível.  

Quanto à apresentação das informações, pode-se recorrer ao formato etiquetado, 

em geral mais claro e objetivo, ou ao formato de apresentação proposto pela ISBD ou 

pelo AACR2. No caso destes últimos, a pontuação pode ser introduzida pelo sistema no 

formato de apresentação do registro, o que depende de programação que reconheça cada 

campo segundo a pontuação proposta pela ISBD, liberando o catalogador para as tarefas 

de caráter intelectual. Isto é possível com uso de programas grandemente utilizados de 

modo autônomo por bibliotecários, como o software CDS/ISIS. Abadal e Codina (2005, 

p. 177), a partir de consultorias realizadas por eles, apresentam o processo citado com 

uso do software CDS/ISIS e do software Inmagic (o qual apresenta vocação semelhante 

àquele e é recorrente na literatura de origem europeia). 

No Brasil, há vários exemplos da apresentação da pontuação pelo sistema com 

uso de diversos formatos e o software CDS/ISIS. É fato, no entanto, que muitas redes de 

catalogação cooperativa optam pelo registro da pontuação pelo próprio profissional 

catalogador, uma vez que os registros importados de bases de dados MARC possuem a 

pontuação, já que inicialmente foram criados deste modo. Podemos citar, no entanto, o 

catálogo de bibliotecas da USP, informatizado pelo software Aleph com uso do formato 

MARC, em que se decidiu prescindir da pontuação na entrada de dados e, no caso dos 

registros importados da OCLC
86

, a mesma é apagada. Deste modo, o catalogador 

                                                 
86

 OCLC: Online Computer Library Center. 
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registra apenas os conteúdos de cada campo e subcampo, cuja pontuação é depois 

apresentada automaticamente pelo sistema segundo as normas, à semelhança do método 

já amplamente adotado pelos usuários do CDS/ISIS no país.  

Buscando refletir um pouco mais sobre as normas atualmente adotadas ou em 

processo de desenvolvimento, apresentamos as seguintes questões. 

Quanto à estrutura, o AACR2 apresenta regras para os seguintes capítulos, além 

de um voltado a regras gerais de descrição: livros, folhetos e folhas impressas; 

manuscritos (incluindo coleções); gravações de som; filmes cinematográficos e 

gravações de vídeo; materiais gráficos; recursos eletrônicos; artefatos tridimensionais e 

realia; microformas; recursos contínuos; e análise. Os capítulos apresentam regras 

específicas para grupos de documentos, categorizados por características de natureza 

distinta, como é evidente no caso dos recursos eletrônicos e das microformas, as quais 

não se referem a tipos de documento. Deste modo, o suporte do documento está sendo 

tomado pelo tipo, deflagrando imprecisão nas categorias que definem os capítulos do 

AACR2.  

Na proposta em curso do RDA, como vimos, a tipologia também não fica 

claramente configurada, pois está dispersa entre registros gerados a partir de 

características que vão do tipo de suporte ao tipo de conteúdo, respectivamente tratadas 

pelo RDA como manifestações e itens (suporte) e expressões e obras (conteúdo). Isto 

gera dúvidas quanto às alterações em curso. Além disso, o RDA, a exemplo do AACR2, 

também apresenta definições circulares para os campos. 

A adoção dos termos „obra‟ e „item‟ pelo AACR2 gerou imprecisão ao 

indeterminar a entidade que deveria ser objeto da análise e representação 

documentárias. O modelo FRBR objetiva avançar em termos de maior precisão 

terminológica. De qualquer modo, o uso do termo „documento‟ como objeto concreto 

constituído pelo suporte físico e pelo conteúdo, como aborda a Documentação, ou o uso 

do termo „publicação‟, segundo a ISBD, ambos adotados no sentido da „manifestação‟ 

do modelo FRBR, parecem ter sido mais felizes. Se, de fato, o modelo FRBR ainda não 

está amadurecido, esta seria uma oportunidade única para a pesquisa interdisciplinar, 

não fosse o fato de que a catalogação é vista como atividade „técnica‟ (no sentido 

restrito do termo) e, portanto, é comum que pesquisadores da Ciência da Informação 

com formação para subsidiar a noção de obra para a área, não estejam envolvidas com 

estas questões. 
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A ISBD é a norma internacional de descrição bibliográfica sendo, por isso, 

norma adotada nos estudos internacionais sobre catalogação como aqueles que levaram 

à proposta do modelo FRBR. Os códigos anglo-americanos, por sua vez, servem de 

referência internacional já que em sua origem estão presentes os princípios de 

catalogação de seus primeiros téoricos, mas também por conta da força política e 

econômica estadunidense que envolve a produção, manutenção, revisão e distribuição 

destes códigos. Embora no Brasil, assim como em outros países fortemente 

influenciados pela cultura anglo-americana, o AACR2 seja mais conhecido pelos 

profissionais, a presença da ISBD é mais intensa na Europa. De qualquer modo, o 

AACR2 é uma revisão do AACR a partir do ISBD e é continuamente atualizado 

segundo revisões e inovações desta norma internacional.  

Quanto ao papel da ISBD na Europa, podemos citar o caso da Espanha que deu 

início ao trabalho de revisão de suas Instrucciones de 1964 a partir do AACR2 recém 

publicadas, visando introduzir-se no marco internacional do sistema bibliotecário. A 

partir da criação de uma comissão em 1980 por ordem ministerial, foram publicadas as 

RC (regras de catalogação) espanholas nesta mesma década, em dois volumes. Estas 

regras foram ajustadas às ISBD por um lado, e às regras anglo-americanas por outro, 

sem esquecer por completo a tradição da catalogação espanhola. Mesmo a Catalunha, 

que se diferencia de toda a Espanha quanto às regras de catalogação que adota (e quanto 

a outros aspectos também, ao que sabemos), utiliza o AACR2 para os cabeçalhos e as 

ISBD traduzidas para o catalão (GARRIDO ARILLA, 1996, p. 123-124). De fato, é 

facilmente constatável na literatura, nos catálogos de bibliotecas e até nas ofertas de 

emprego que, na Espanha, a ISBD é conhecida e citada, e faz parte do conhecimento e 

da prática de catalogação. No site oficial da ISBD (IFLA, 2007b), há quase tantas ISBD 

traduzidas para o espanhol quanto em sua versão original em inglês. 

Ainda que o AACR2 incorpore as ISBD, estas apresentam maior generalização 

quanto aos campos e às orientações de descrição, enquanto aquele busca ser prescritivo 

com o objetivo de dar conta da normalização de todo o processo de catalogação. A 

ISBD é mais explicativa e conceitual, pois apresenta definições e caracterização dos 

campos (repetitividade, obrigatoriedade), e histórico com justificativas. Como exemplo, 

temos a categorização dos campos (ou elementos) em campos obrigatórios, condicionais 

ou opcionais, segundo consta na ISBD(G) (IFLA, 2004), que tratamos anteriormente. 

Estas informações, que fazem parte do Manual do UNISIST e são necessárias para a 
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construção de bases de dados e para a elaboração de registros de informação, não 

constam explicitamente nas regras dos campos do AACR2 (segundo tradução brasileira 

da última versão); constam apenas, e de outro modo, no tópico sobre o primeiro nível de 

descrição, no qual estão indicados os elementos mínimos que devem compor um 

registro (CÓDIGO..., 2004, p. 1-4). 

Observamos que no AACR2, diferentemente da ISBD, o contexto de criação das 

regras se perde e as definições são bastante breves. Para uso do AACR2, no entanto, 

explicações de uso e definições mais desenvolvidas são encontradas em seus diversos 

manuais, como exemplificamos anteriormente. Ao mesmo tempo, e em função das 

lacunas conceituais observadas no AACR2, estes manuais apresentam em alguma 

medida modos de operar que são muitas vezes costumes adquiridos ou interpretações 

mantidas em cada cultura.  

O ensino e a prática de catalogação, no Brasil e em outros países, baseiam-se no 

AACR2. Contudo, se há um problema quanto à circularidade do texto e quanto a regras 

que são produtos históricos que hoje não se justificam, o problema maior relaciona-se 

ao uso que se faz do código. Dadas algumas inconsistências como regras de entrada de 

autor apenas para documento de até três autores, nos casos prescritos, levando à 

supressão de informação como a de autores, parece-nos que o catalogador se acostuma 

ou se molda a estas contingências como modo de dar andamento às suas atividades.  

É necessário buscar por métodos objetivos de catalogação, mas as diferenças de 

interpretação nunca serão eliminadas, do que decorre a impossibilidade de produção de 

registros idênticos a partir das mesmas normas, disparidade que aumenta juntamente 

com as distâncias culturais e geográficas entre sistemas documentários. Ou seja, as 

normas precisam ser adaptadas e não há um tipo de instituição em que isto não deva 

ocorrer, como às vezes se acredita para o caso de bibliotecas públicas ou universitárias, 

por exemplo. 

Daí inferimos que, dentre as operações documentárias, a da catalogação é talvez 

a que mais se baseia em costumes ou usos sedimentados no decorrer do tempo. 

Ressaltamos a importância da tradição e dos costumes, assim como o conhecimento 

empírico e o bom senso nas práticas documentárias, mas reforçamos a necessidade de 

superar a ênfase em processos concebidos fortemente sob este ponto de vista, já que 

estamos nos pautando em uma área que se pretende científica.  
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Neste sentido, faz-se necessário rever a concepção de que a prática da 

catalogação constituída pela „dobradinha‟ AACR2 e MARC responde pelas operações 

de elaboração de registros de informação de catálogos de biblioteca, sendo apropriada e 

pertinente a este ambiente de informação. De fato, trata-se de uma contingência dada 

pela aplicação dos modelos construídos nas últimas décadas a partir das soluções 

encontradas nos últimos séculos, sob condicionantes econômicos, políticos, culturais e 

tecnológicos relativos a estes tempos e espaços. Dito de outro modo, a afirmação da não 

adequação desta prática a outros ambientes de informação que não o da biblioteca não 

procede, já que se trata antes de particularidades ou circunstancialidades que de 

metodologias concebidas genericamente e devidamente adaptadas às bibliotecas. Esta 

percepção normalmente caminha no sentido de que estes instrumentos são utilizados por 

si mesmos. Se assim fosse, não poderiam ser utilizados fora do âmbito das bibliotecas 

descritas, o que seria uma grande perda já que apresentam princípios essenciais aos 

processos de representação descritiva.  

Perpassa os aspectos citados a ideia grandemente disseminada de que se deve 

priorizar o uso de um padrão para a realização dos processos da representação 

descritiva. Entendemos que o termo „padrão‟ tornou-se caro à área pois, embora se trate 

de conceito essencial para a mesma, pode ser compreendido de modo a simplificar ou 

diminuir a função basilar da organização da informação. Um padrão representa o 

resultado de estudos e de usos que comprovam sua validade, assim como suas 

deficiências. Os padrões têm sido especialmente reconhecidos, no entanto, por 

viabilizarem a produção cooperativa de registros e, mais recentemente, a 

interoperabilidade entre sistemas dispostos na Web, de modo a gerar processos mais 

econômicos e de maior qualidade, já que o esforço intelectual é menor e centralizado 

em profissionais especializados. De qualquer modo, processos de organização da 

informação implicam em contexto, do que decorre que todo padrão adotado deve ser 

sempre adaptado à realidade local. Importa que o modelo que gerou o padrão seja 

identificado, de modo que subsidie a busca pela qualidade e pertinência do padrão mais 

que a questão econômica, o que implica que o padrão seja conhecido também em suas 

origens e desenvolvimentos políticos e culturais. Ao que nos consta, este percurso de 

concepção do padrão como modelo até sua validação econômica tem mais chances de 

sucesso que o processo baseado essencialmente nos condicionantes econômicos. 
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Contudo, se práticas de catalogação em biblioteca deflagram fragilidades, as 

críticas sobre ela costumam prescindir do conhecimento sobre seus princípios e 

contingências de aplicação, apresentando-se de fato como abordagens estereotipadas 

construídas e mantidas no mundo profissional e acadêmico, como podemos observar na 

realidade brasileira. Grosso modo, os grupos que operam e estudam a representação 

descritiva em bibliotecas e os grupos que operam e estudam este processo em outros 

sistemas de informação bibliográfica que não os das bibliotecas, ou em sistemas de 

informação arquivística ou museológica, conhecem pouco um ao outro; vale o mesmo 

para os grupos que não estão suficientemente envolvidos em estudos sobre nenhum 

destes sistemas. Por estes motivos, as considerações ao AACR2 e à cultura de 

catalogação que este imprime só podem ser compreendidas e contestadas a partir da 

análise de sua constituição histórica e conceitual, assim como de outras vertentes 

metodológicas, como as que apresentamos. 

Podemos afirmar que o AACR2 e o MARC não são pensados como 

metodologias que forneçam estruturas de bases de dados e de seus registros pois, 

embora o sejam em alguma medida, a estrutura não está explícita, tornando-se difusa 

frente a tantas regras e à forma como são apresentadas e utilizadas. Neste sentido, as 

ISBD mostram-se como metodologias interessantes em termos de estrutura e de sua 

conceituação, mas não apresentam indicação para os pontos de acesso que geram os 

índices de busca. O padrão RDA surgiu com a promessa de cumprir esta abordagem 

mais abrangente, sob a orientação conceitual do modelo FRBR; seu estado atual de 

desenvolvimento foi comentado anteriormente. Os formatos advindos do Manual de 

Referência do UNISIST, assim como o próprio, como tratamos, são instrumentos 

documentários avançados quanto ao quesito estruturação de bases de dados e registros 

de informação. Exploramos esta afirmação a seguir. 

5.2.2 Formatos de registro bibliográfico: vertentes metodológicas 

Tratar dos fundamentos da Representação Descritiva demanda explorar a origem 

e o desenvolvimento dos formatos de registro bibliográfico, os quais apresentam ao 

menos duas vertentes metodológicas. 

Como vimos, o formato de registro bibliográfico é uma estrutura para o 

tratamento da informação no meio informatizado. Os princípios de catalogação não são 

significativamente levados em conta nos formatos. Os mesmos se ocupam da 
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viabilização tecnológica do registro de informação do sistema documentário, fazendo 

uso de uma metodologia documentária de estrutura de campos, acompanhada das regras 

sobre como preenchê-los. 

Como primeiro formato de registro bibliográfico a ser mais amplamente 

utilizado, o MARC foi criado a partir da estrutura e das regras de catalogação então em 

uso nos Estados Unidos. O formato MARC está calcado na estrutura proposta pelo 

AACR2. Apresenta praticamente a mesma estrutura que a das fichas catalográficas em 

papel elaboradas segundo este código e segue suas regras para a descrição dos campos e 

pontos de acesso (embora outras regras sejam adotadas, por exemplo, em países 

europeus). 

Os formatos derivados do Manual do UNISIST não fazem referência à 

estruturação de campos segundo fichas catalográficas e seguem parcialmente a 

descrição proposta pelo AACR2. Como consta no texto do Formato CCF (UNESCO. 

Programa General de Información y UNISIST, 1990b, p. 19-20), as orientações para a 

descrição dos campos devem ser buscadas nos códigos de catalogação que, em geral são 

baseados nos Princípios de Paris, como o AACR e vários códigos europeus, ou nas 

ISBD da IFLA.  

Como observa Simmons (1986, citado por LOBO, 1990, p. 32), no caso do 

Manual de Referência do UNISIST, as regras para a descrição dos elementos de dados 

fazem parte do formato. Esta característica permanece nos formatos advindos deste 

Manual, nos quais algumas regras da descrição de campos podem exigir a consulta ao 

AACR2, embora isto nem sempre esteja indicado. Parece haver uma compreensão 

implícita nas explicações de uso destes campos de que as normas internacionalmente 

usadas (seja o AACR2, seja a ISBD) devem ser de domínio do catalogador, ao mesmo 

tempo em que há alguma reticência quanto a algumas normalizações para a descrição e 

elaboração de pontos de acesso.  

De algum modo, os sistemas de informação científica caminharam à parte das 

bibliotecas, mas princípios e instrumentos sedimentados estão nelas ancorados, como 

ocorreu desde o cisma entre bibliotecários e documentalistas no começo do século XX, 

quando estes adotaram códigos de catalogação, sistemas de classificação e modelos de 

fichas desenvolvidos pelos primeiros, como tratamos anteriormente. Como comentamos 

à frente, o ambiente da Internet tem promovido a aproximação entre estas comunidades 

de informação, entre outras.  
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Embora o AACR2 reflita um modelo sistêmico para o tratamento de 

documentos, carrega consigo modos de representação marcados pelas possibilidades 

tecnológicas e metodológicas de seu tempo. Como decorrência, o formato MARC, de 

maior aderência ao AACR2, não apresenta de forma explícita o aspecto estrutural e 

sistêmico da base de dados e dos registros. Como os formatos advindos do Manual de 

Referência do UNISIST não foram criados com base na estrutura das fichas 

catalográficas, mas já levando em conta o uso efetivo de computadores, não apresentam 

várias das idiosincrasias do formato MARC relativas às fichas catalográficas e seus 

condicionantes econômicos e tecnológicos de produção, além dos normativos, 

representados pelo AACR2. Para os objetivos deste trabalho de reflexão sobre os 

modelos de elaboração dos registros de informação, o formato MARC não acrescenta 

significativamente, embora seja emblemático dos modos cooperativos de produção de 

registros bibliográficos e esteja em constante atualização. O formato MARC parece ser 

usado extensamente por questões de ordem econômica, donde observamos que sua 

avaliação como estrutura de representação para uso em sistemas documentários foi 

deixada em segundo plano, como demonstra o uso mais recorrente da denominação 

„formato de intercâmbio‟, e não „formato de registro bibliográfico‟, que tratamos 

anteriormente. 

O formato MARC foi concebido a partir da metade dos anos 1960, ao mesmo 

tempo em que os computadores estavam se desenvolvendo e se estabelecendo e que um 

código de catalogação internacional ainda estava em discussão. Nestas condições, é 

mesmo difícil imaginar que se pudesse implementar uma metodologia documentária 

refinada com o melhor uso dos recursos eletrônicos para um trabalho que se pretendia 

em rede. Por este motivo, o formato MARC apresenta restrições decorrentes das 

limitações dos computadores e da tradição anglo-americana de catalogação daquele 

momento.  

Dentre as dificuldades metodológicas relacionadas aos recursos tecnológicos que 

se conhecia, podemos citar a proposta da pontuação entre áreas e entre elementos como 

forma de possibilitar a identificação destes pelo sistema informatizado, introduzida com 

a primeira ISBD. Como o formato MARC é composto por tags que indicam campos, 

incluindo seus subcampos, a pontuação tornou-se desnecessária mas é presente em 

milhões de registros MARC nas bases de dados dos Estados Unidos e outras espalhadas 

pelo mundo. Deste modo, aqueles envolvidos em processos de catalogação cooperativa 
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são obrigados a arcar com os custos da pontuação ou buscar por soluções alternativas, 

como as que comentamos. Em sua origem, a pontuação prescrita pela ISBD objetivou 

também a compreensão universal da ficha, de modo que uma ficha catalográfica em 

idioma e alfabeto desconhecidos poderia ser mais facilmente compreendida; mas isto 

ocorre de fato apenas por profissionais que dominam a pontuação e não por usuários.  

Este é um dos grandes diferenciais entre as duas vertentes metodológicas de 

formatos, já que qualquer forma de pontuação para separação de campos é inexistente 

nos formatos advindos do Manual do UNISIST, a não ser na forma de apresentação dos 

registros, por exemplo, segundo normas de referência bibliográfica. 

Outra dificuldade na adoção do formato MARC refere-se a que as regras do 

AACR2 não são usadas plenamente pois elas foram propostas originalmente para serem 

utilizadas na elaboração de fichas catalográficas em papel, nas quais cada novo ponto de 

acesso implica em custo adicional para a confecção de novas fichas, além de seu 

arquivamento e manutenção. Aceita-se hoje que se deve adotar todos os pontos de 

acesso que se julgar necessário, e não apenas aqueles de autor, título (incluindo série) e 

assunto indicados pelo AACR2. Há uma inconsistência gerada por esta alteração, que é 

decorrente da ausência de orientações para a criação de pontos de acesso consistentes e 

padronizados, além dos previstos pelo AACR2. 

Uma das questões emblemáticas sobre pontos de acesso refere-se ao autor 

indicado como entrada principal (ou ponto de acesso principal), já que o mesmo não é 

necessariamente aquele de maior responsabilidade intelectual sobre a produção do 

documento. Segundo Winke (1993, p. 58), 

um catálogo on-line tem apenas uma entrada (ou seja, um registro) para 

cada publicação existente na coleção, e não se justifica que ela seja 

denominada entrada principal, pois não existem outras entradas para 

esta publicação específica (ou seja, entradas secundárias que seriam, na 

realidade, registros duplicados).  

Segundo Fiuza (1980, p. 155), um ponto bastante discutido durante os debates 

que levaram à elaboração do AACR2, foi a validade do conceito de „entrada principal‟. 

Os defensores da ideia apontavam sua importância na teoria da catalogação 

convencional e sua utilidade prática nos catálogos impressos e listagens bibliográficas. 

Os oponentes consideravam as entradas principais como originadas das limitações 

técnicas do catálogos não mecanizados, o que não seria mais necessário com a 

tecnologia moderna. Deste modo, o AACR2 tentou atender às duas facções e conservou 
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o conceito de „entrada principal‟, do seguinte modo: as instruções „faça entrada 

principal sob‟ e „faça entradas secundárias sob‟ podem ser lidas como „faça entrada 

sob‟. De fato, o AACR2 (CÓDIGO..., 2004, p. 1-2) reconhece que muitas bibliotecas 

não fazem distinção entre entrada principal e outras entradas, mas recomenda que façam 

uso do Capítulo 21 – Escolha dos Pontos de Acesso para determinados casos como na 

elaboração de listas únicas, e outros. 

Como vimos, no caso de documentos com responsabilidade compartilhada, as 

regras não permitem pontos de acesso a todos os nomes de autores do documento, em 

alguns casos, o que independe da indicação de um ponto de acesso principal e outros 

como secundários, uma vez que os pontos de acesso prescritos são restritivos.  

Se o conceito de entrada principal interessa ser empregado por permitir chaves 

de ordenação de referências em uma listagem em meio impresso ou eletrônico, a 

questão está em que, a literatura sobre este conceito, embora antiga, tem sido pouco 

debatida no Brasil, uma vez que o ensino é muitas vezes baseado em treinamento para 

uso das regras e não em reflexão e crítica sobre elas. A prática profissional, como 

decorrência, em geral deixa de avaliar possibilidades conceitualmente mais razoáveis de 

catalogação sem desconsiderar os fatores econômicos. 

Entradas principal e secundárias são inexistentes nos formatos derivados do 

UNISIST, já que não apresentam orientação para a formulação dos pontos de acesso 

separadamente à descrição bibliográfica. Se estes formatos não indicam os pontos de 

acesso, na prática é comum que os mesmos fiquem por conta da decisão da equipe de 

Informática no momento da implantação do sistema. No caso da metodologia LILACS, 

por exemplo, e outras que compõem o projeto BVS, as decisões são centralizadas na 

instituição que coordena a Rede ou ficam a critério de cada instituição cooperante, mas 

a questão não é explicitada de qualquer modo. 

Quando se utiliza MARC, os pontos de acesso clássicos de autor, título e 

assunto, nas situações prescritas pelas regras do AACR2, não são os únicos recursos de 

busca implementados no sistema, decisão que também tende a ficar por conta da equipe 

de Informática; o problema central, no entanto, é que, salvo engano, não há ampla 

literatura técnica que trate das soluções dadas a estas implementações. No formato 

MARC, a descrição e os pontos de acesso indicam um processo completo que 

possibilita tratamento e recuperação da informação, no entanto, de modo restrito frente 

aos recursos dos sistemas informatizados. O formato MARC é constantemente 
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atualizado quanto aos tipos de documento a serem descritos, mas se apresenta defasado 

quanto à escolha e forma dos pontos de acesso, questão delegada à atualização do 

AACR2. O que está em questão são as consequências da fraca articulação entre os 

princípios de tratamento da informação (das regras de catalogação) e os requisitos para 

informatização do tratamento da informação (presentes nos formatos). 

Deste modo, ambas as vertentes metodológicas de tratamento da informação no 

meio eletrônico não contemplam de fato – cada uma a seu modo – os pontos de acesso 

para orientação à implementação do sistema, configurando-se, portanto, como 

metodologias incompletas de tratamento da informação, uma vez que este procedimento 

só se justifica se servir à recuperação da mesma.  

Algumas diferenças entre o formato MARC e derivados e os formatos advindos 

do UNISIST seguem abaixo: 

Formato MARC e derivados Formatos advindos do Manual do 

UNISIST 

Adotados essencialmente em bibliotecas 

com o objetivo de catalogação 

cooperativa 

Adotados em redes de informação regionais 

ou internacionais e em bases de dados 

bibliográficas temáticas em geral 

Maior aderência ao AACR2 quanto ao 

preenchimento dos campos: orientações 

para preenchimento estão essencialmente 

no AACR2 ou ISBD 

Menor aderência ao AACR2 quanto ao 

preenchimento dos campos: orientações 

para preenchimento estão essencialmente 

nos manuais dos formatos 

Maior aderência ao AACR2 quanto à 

estrutura: formato MARC apresenta as 

mesmas áreas e elementos, incluindo a 

entrada principal e as entradas 

secundárias 

Menor aderência ao AACR2 quanto à 

estrutura:  formatos apresentam estrutura 

bem distinta, em especial por não 

possuírem entrada principal e entradas 

secundárias, nem as mesmas áreas de 

descrição e seus elementos 

Baixo nível de estruturação do registro: a 

representação da relação hierárquica, da 

coleção às partes dos documentos, não é 

explícita 

Alto nível de estruturação do registro: a 

estrutura pode ter início no nível de coleção 

e seguir até a parte de um documento; a 

representação destas relações hierárquicas é 

explícita 

MARC Autoridades formula regras para 

registro de nomes de autor e de assuntos 

(no caso de assunto, em geral são usadas 

listas de cabeçalhos de assunto) 

Redes que utilizam estes formatos, em 

geral, fazem uso de tesauros 

especificamente construídos para as áreas 

do conhecimento dos documentos a serem 

tratados; não há controle de nomes de 

autores 

Quadro 12: Comparação entre características dos registros de informação gerados pelo Formato 

MARC e pelos formatos advindos do UNISIST.  
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Como tratamos no subcapítulo 3.5.2 – Catálogos e bibliografias, as 

características diferenciais acima demonstram a origem de cada grupo de formatos: o 

primeiro criado no âmbito de necessidades de cooperação catalográfica entre bibliotecas 

convencionais nos Estados Unidos, e o segundo criado para suprir necessidades de 

produção de bases de dados bibliográficas, em geral relativas a redes regionais e 

internacionais de informação. Desta forma, o formato MARC é grandemente adotado 

para documentos como livros e periódicos, tratados no todo, mas para o tratamento de 

documentos audiovisuais ou recursos on-line, é comum que os sistemas apresentem 

menor aderência ao modelo de registro proposto pelo AACR2. De fato, este código tem 

sua estrutura básica para documentos do tipo livro, da qual as outras estruturas são 

adaptadas. Os formatos derivados do UNISIST são utilizados especialmente para o 

tratamento de artigos de periódicos, materiais de eventos e documentos chamados de 

não convencionais como relatórios e outros, uma vez que estes fomatos foram 

produzidos para o tratamento da informação científica.  

Dada a capilaridade do formato MARC em todo o mundo, a qual se ampliou nos 

últimos anos, observamos mostras de influência deste formato sobre os outros. O 

formato LILACS, por exemplo, já incorporou vários elementos do formato MARC 

(como lista de conteúdos de tipo de material do campo 008, listas para forma do item, 

tipo de periódico, inclusão de campos específicos de Notas, e outros). De qualquer 

modo, em toda a rede coordenada pela BIREME, é necessário executar as tabelas de 

conversão entre registros de um para outro formato, pois bibliotecas que compõem esta 

rede há muitos anos são também constituintes de redes de bibliotecas de universidades 

que, mais recentemente, adotaram o formato MARC em seus catálogos. A necessidade 

de conversão tem ocorrido também para os diversos formatos derivados do UNISIST 

que, em geral, foram criados para serem implantados no software CDS-ISIS, como 

consta em manuais deste software. 

Quanto à grande novidade do momento em termos de catalogação, os FRBR 

incorporaram o modelo E-R adotado pela Ciência da Computação por este modelo 

fornecer uma abordagem estruturada para a análise de requisitos de dados, e porque esta 

incorporação pode servir como uma estrutura conceitual para uma revisão das estruturas 

atualmente utilizadas para armazenar, apresentar e intercambiar dados bibliográficos. Se 

isto pode conduzir a um modelo facilitador de construção de bases de dados, disto 

depende o abandono de algumas das idiossincracias econômicas, tecnológicas e 



187 

 

 

normativas da catalogação, e a elaboração de estruturas mais lógicas. No entanto, como 

vimos acima, por seu distanciamento das regras do AACR2, o Manual de Referência do 

UNISIST é, desde seu surgimento nos anos 1970, mais propriamente compatível com os 

processos de elaboração de registros de informação em sistemas informatizados, a 

despeito de algumas imprecisões em termos de conteúdos e de sua não atualização. 

5.3 Instrumentos documentários para elaboração de outros registros de 

informação 

Embora a afirmação tenha se tornado lugar comum, cabe dizer que a Internet 

alterou o que se entendia por ambientes de informação, pois os modos de produzir, 

operar e usar informação diversificaram-se ao mesmo tempo em que antigas formas e 

tipos de informação foram rapidamente tornadas disponíveis neste ambiente. Além de 

os catálogos de bibliotecas e as bases de dados bibliográficas e de outros tipos de 

sistemas terem sido disponibilizados neste ambiente, surgiu a necessidade de sistemas 

que referenciem os diversos recursos informacionais nele disponíveis. 

Dentre os instrumentos documentários com fins bibliográficos criados 

posteriormente aos formatos de registro bibliográfico estão as normas para tratamento 

de recursos de informação on-line. Para estas novas necessidades, o resultado dos 

processos documentários passa a ser denominado metadado. Os metadados são 

usualmente definidos como dados sobre dados, no sentido de dados estruturados 

(informação secundária) que descrevem dados (informação primária). O termo surgiu 

para indicar a informação documentária on-line que representa recursos também on-

line. Os esquemas de metadados são os padrões destinados à criação de metadados. As 

fichas catalográficas e os registros bibliográficos seriam os metadados „clássicos‟.  

Duas observações são necessárias sobre estas normas. Primeiro, as 

características definitórias básicas dos processos, produtos e instrumentos 

documentários são as mesmas. Segundo: o termo „metadado‟ (produto documentário) 

não se confunde com „esquema de metadados‟ (instrumento documentário), embora o 

primeiro seja muitas vezes mencionado, ora como a estrutura de campos, ora como as 

características dos mesmos.  

Pinto Molina, García Marco e Agustín Lacruz (2002, p. 170) corroboram nossa 

posição ao afirmar que, 
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na época pré-Informática, a representação documentária era a ficha 

catalográfica ou, de forma mais precisa, o jogo de fichas catalográficas 

que representam um determinado documento; na época atual estas 

fichas são identificadas como o registro informático do documento, em 

geral o registro MARC nas bibliotecas. (...)  

A revolução das telecomunicações colocou na moda um novo termo, o 

de metadados, termo que expressa dados que descrevem outros dados 

e que reflete conceitualmente muito bem o que é uma representação 

documentária. (...) 

Para um observador superficial pode parecer que na atualidade 

coexistam dois grandes movimentos diferentes de normalização na 

descrição de documentos: a descrição bibliográfica e a corrente de 

metadados. 

Apesar de ambas as correntes terem origens e finalidades distintas, não 

devem ser concebidas como algo separado. Na realidade qualquer 

descrição documentária, qualquer que seja seu formato, é tecnicamente 

um metadado, ou seja, um dado sobre um dado ou conjunto de dados. 

Os empréstimos entre as correntes são evidentes. O formato MARC é 

concebido como um grande marco de metadados, enquanto os 

esquemas mais aceitos de metadados – por exemplo, Dublin Core (DC) 

– são simplificações da descrição documentária. Utilizando uma 

metáfora matemática, poderíamos dizer que o formato MARC constitui 

o mínimo múltiplo comum – o conjunto de todos os aspectos a 

descrever, sem repetições –, enquanto que o DC, por exemplo, seria 

equivalente ao máximo divisor comum – o conjunto de aspectos que se 

deve descrever para todos e cada um dos documentos. (destaques dos 

autores) 

O esquema de metadados mais conhecido é o Dublin Core, como já afirmaram 

os autores acima. Segundo Lafuente López e Garduño Vera (2001, p. 66), o projeto 

surgiu da iniciativa da OCLC e da NCSA
87

, cuja primeira reunião oficial foi realizada 

em 1995, em Dublin, Ohio, Estados Unidos, com o objetivo central de identificar os 

elementos fundamentais para descrever recursos da Web. 

O padrão Dublin Core possui 15 elementos, os quais seguem abaixo, 

acompanhados de suas definições: 

                                                 
87

 NCSA: National Center for Supercomputing Applications. 



189 

 

 

 

nome do 

elemento 

definição do elemento 

Contributor Uma entidade responsável por fazer contribuições ao recurso 

Coverage  O assunto (tópico) espacial ou temporal do recurso, a 

aplicabilidade espacial do recurso, ou a jurisdição sob a qual o 

recurso é relevante 

Creator Uma entidade principal responsável por fazer o recurso 

Date Um ponto ou período de tempo associado com um evento no 

ciclo de vida do recurso 

Description Descrição do recurso 

Format  O formato do arquivo, meio físico, ou dimensões do recurso 

Identifier  Uma referência não ambígua para o recurso em um dado contexto 

Language  Um idioma do recurso 

Publisher Uma entidade responsável por tornar o recurso disponível 

Relation  Um recurso relacionado 

Rights  Informação sobre direitos de posse e direitos sobre o recurso 

Title Um nome dado ao recurso 

Subject O assunto (tópico) do recurso 

Type  A natureza ou gênero do recurso 

Source  Um recurso relacionado do qual o recurso descrito é derivado 

Quadro 13: Nome e definição dos elementos que compõem o padrão Dublin Core. Fonte: 

DUBLIN... (2009a). 

Para alguns elementos recomenda-se preenchimento baseado em listas, as quais 

são chamadas de vocabulários ou vocabulários controlados, como no caso do elemento 

Tipo, cujo DCMI
88

 Type Vocabulary (<http://dublincore.org/documents/dcmi-type-

vocabulary/>) inclui, entre outros: coleção, conjunto de dados como listas, tabelas e 

bases de dados, além de texto, imagem (de texto, e imagem fixa e em movimento), som, 

software.  

Cada elemento possui atributos ou propriedades. Abaixo segue o conjunto 

mínimo de atributos de cada termo (como são denominados os elementos ou campos): 

                                                 
88

 DCMI: Dublin Core Metadata Initiative. 

http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
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nome do atributo definição do atributo 

Name Um sinal dado ao termo, único entre os termos do 

namespace
89

 DCMI 

Label Uma etiqueta legível pelo homem dada ao termo 

URI
90

 O Uniform Resource Identifier usado de forma única para 

identificar o termo 

Definition  Uma frase que representa o conceito e a natureza principal 

do termo 

Type of term O tipo de termo como descrito no DCMI Abstract Model 

(DUBLIN..., 2009c) 

Quadro 14: Nome e definição do conjunto mínimo de atributos dos elementos que compõem o 

padrão Dublin Core. Fonte: DUBLIN... (2009b). 

Há outros atributos que fornecem informação adicional, nos casos em que forem 

aplicáveis como segue: 

                                                 
89

 Um namespace DCMI é uma coleção de termos DCMI. Namespaces XML são usados para identificar 

termos de metadados de forma única, permitindo que estes termos sejam usados sem ambiguidade. Um 

namespace XML é uma coleção de nomes, identificados por uma referência URI, usados para tipos de 

elementos e nomes de atributos, por exemplo. O DCMI adota esses mecanismos para a identificação de 

todos os termos DCMI (DUBLIN..., 2009d). 

90
 “Em computação, um Uniform Resource Identifier (URI) é uma string de caracteres usada para 

identificar ou nomear um recurso na Internet. Tal identificação permite interação com representações do 

recurso sobre uma rede, tipicamente a World Wide Web, usando protocolos específicos. URI são definidas 

em esquemas especificando uma sintaxe específica e protocolos associados” (WIKIPEDIA, 2009c). “Em 

computação, um Uniform Resource Locator (URL) é um tipo de Uniform Resource Identifier (URI) que 

especifica onde um recurso identificado está disponível e o mecanismo para recuperá-lo. No uso popular 

e em muitos documentos técnicos e discussões verbais, o termo é usado com frequência, de modo 

impreciso e confuso, como um sinônimo para uniform resource identifier. (...) No uso popular, uma URL 

é também entendida como um endereço Web” (WIKIPEDIA, 2009d). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
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nome do atributo definição do atributo 

Comment  Informação adicional sobre o termo ou sua aplicação 

See Documentação de autoridade relacionada ao termo 

References Um recurso referenciado na Definição (Definition) ou 

Comentário (Comment) 

Refines Uma propriedade da qual o termo é descrito é uma 

subpropriedade 

Broader Than Uma classe da qual o termo descrito é uma superclasse 

Narrower Term Uma classe da qual o termo descrito é uma subclasse 

Has Domain Uma classe da qual um recurso descrito pelo termo é uma 

Instância 

Has Range Uma classe da qual um valor descrito por um termo é uma 

Instância 

Member Of  Um conjunto enumerado de recursos (Vocabulary Encoding 

Scheme) do qual o termo é um Membro 

Instance of Uma classe da qual o termo descrito é uma instância 

Version Uma descrição histórica específica de um termo 

Quadro 15: Nome e definição dos atributos que fornecem informação adicional sobre os 

elementos que compõem o padrão Dublin Core. Fonte: DUBLIN... (2009b). 

Observamos que a apresentação dos 15 elementos do padrão Dublin Core não 

inclui os atributos considerados como mínimos necessários. Segue como exemplo o 

elemento Título e seus atributos, que não inclui o atributo mínimo necessário Tipo de 

termo (Type of term) (DUBLIN..., 2009a): 

Nome: título 

URI: <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> 

Etiqueta: Título 

Definição: Um nome dado ao recurso  

Comentário: Tipicamente, um Título será um nome pelo qual o recurso é formalmente 

conhecido 

Os conceitos de elementos e atributos de que já tratamos são retomados no 

padrão Dublin Core. Contudo, não encontramos informação acerca da repetitividade dos 

campos.  

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


192 

 

 

O DCMI Abstract Model indica que cada descrição descreve um e somente um 

recurso. O modelo comenta que isto é comumente referido como o princípio um-para-

um. Acrescenta que, contudo, há aplicações baseadas em conjuntos de descrição, como 

as que incluem descrições tanto de um quadro quanto de seu artista. Há também o caso 

em que um conjunto de descrição contém uma descrição sobre o próprio conjunto de 

descrição, como os metadados administrativos (DUBLIN..., 2009c). De algum modo, 

temos aqui a aplicação da noção de unidade documentária. 

Deste modo, observamos que o padrão Dublin Core busca simplificar a 

atividade de criação de um registro, se comparados com os formatos de registro 

bibliográficos. A ideia era a de que fosse possível a um número maior de pessoas 

realizar a tarefa da catalogação, e de modo mais rápido, facilitando também as buscas 

pelos usuários e seu processamento pelos motores de busca.  

O formato MARC, enquanto estrutura criada para compartilhamento de registros 

catalográficos entre bibliotecas, possui 1000 campos de informação, embora um registro 

nunca venha a apresentar todos eles em sua composição. A norma Dublin Core 

possibilita a elaboração de registros com até 15 campos de informação. Se esta norma 

foi criada especialmente para contemplar os recursos informacionais disponíveis na 

Web, o formato MARC em seu movimento de constante atualização também buscou 

contemplar esta necessidade, como segue. 

O formato MARC sugere tratamento de documentos em meio eletrônico com 

uso do campo 856, como no exemplo abaixo: 

4#  $u  http://www.cdc.gov/ncidoc/EID/eid.htm 

      $q  text/htm 

Os conteúdos acima se referem a: 

 indicador 1 = 4: o método de acesso é http 

 indicador 2 = #: não há informação sobre o relacionamento deste documento 

com outro 

 subcampo u: apresenta o URL 

 subcampo q: apresenta o tipo de formato eletrônico 



193 

 

 

Deste modo, um registro MARC de um recurso on-line pode ser produzido a 

partir de seus campos convencionais e depois ter acrescentado o campo 856. Um 

registro Dublin Core, por seu lado, apresenta estrutura simplificada, mas que pode gerar 

dúvidas de interpretação, além de que a ausência de campos não permite maiores 

possibilidades de acesso aos registros e a flexibilidade de adaptação gera problemas de 

interoperabilidade entre sistemas. 

Relação semelhante é observada entre a metodologia LILACS e metodologia 

LIS, ambas componentes do projeto BVS. A metodologia LIS tem por objetivo produzir 

o portal ou catálogo de fontes de informação em Saúde, disponíveis na Internet, 

selecionadas segundo critérios de qualidade, descrevendo o conteúdo dessas fontes e 

oferecendo o link para o acesso às mesmas na Internet. A metodologia LIS é resultado 

da cooperação técnica entre o CNICM
91

 e a INFOMED
92

, em Cuba, e a BIREME, no 

Brasil. A metodologia baseia-se no GILS
93

 e no formato Dublin Core, com alguns 

campos de dados adicionais (BIREME, 2005c, p. 5). 

A metodologia LILACS contempla as seguintes tipologias de informação: 

monografias, artigos de periódicos, teses e dissertações, relatórios técnicos, folders etc. 

A metodologia LIS, por sua vez, foi criada para descrever bases de dados 

(bibliográficas, numéricas, factuais etc.), bibliografias, bibliotecas virtuais, dados e 

mapas epidemiológicos, diretórios, indicadores econômicos, programas de educação à 

distância, legislação, listas de discussão, publicações eletrônicas (artigos de periódicos, 

monografias, teses e dissertações etc.), sites Web (pessoais ou institucionais) etc. 

(BIREME, 2005c, p. 40-45). Deste modo, registros LIS podem já ter sido referenciados 

como registros LILACS em uma BVS pois o ambiente em que se encontram os 

documentos estão se sobrepondo às tipologias documentais para a definição da 

metodologia. Isto pode levar a dificuldades na seleção da informação recuperada em 

uma busca.  

                                                 
91

 CNICM: Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. 

92
 INFOMED: Red Telemática de Salud en Cuba. 

93
 GILS: Global Information Locator Service. O GILS teve origem em 1994 no Departamento de 

Comércio dos Estados Unidos, que o adotou como norma federal para o tratamento da informação 

(LIGNES..., 1998, p. 4) 
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Até os anos 1980 observamos modos de convivência entre os formatos derivados 

do MARC e os formatos advindos do Manual de Referência do UNISIST, ambos os 

grupos baseados na informação bibliográfica. A partir dos anos 1990, a questão da 

dualidade bibliotecas versus sistemas especializados de informação passou para a 

questão da incorporação, por estes dois grupos, de metodologias documentárias que 

contemplassem os recursos presentes na Internet. O fato de ambos os grupos terem 

realizado estas mudanças tem aproximado um do outro, mas ainda permanece a questão 

da relação entre os modos tradicionais de tratamento da informação para fins 

bibliográficos e as novas normas criadas para estas informações no ambiente da 

Internet. 

Neste contexto, está sendo desenvolvido o MODS
94

, esquema para um conjunto 

de elementos bibliográficos que pode ser usado para diversos fins, particularmente para 

aplicações de biblioteca. Como um esquema XML, pode operar com dados selecionados 

de registros MARC 21 existentes, assim como criar novos registros. As vantagens do 

MODS referem-se ao fato de que pretende complementar outros esquemas de 

metadados: o conjunto de elementos é mais rico que aquele do Dublin Core; o esquema 

é mais orientado ao usuário final que o esquema MARCXML completo; e o conjunto de 

elementos é mais simples que o formato MARC completo. Além disso, o MODS não 

assume nenhum código de catalogação específico. Com o objetivo de acompanhar o 

esquema MODS, também está em desenvolvimento o MADS
95

, um esquema para um 

conjunto de elementos de nomes autorizados que pode ser usado para fornecer 

metadados sobre agentes (pessoas, organizações), eventos, e termos (tópicos, 

geográficos, gêneros, etc.). Ambos os esquemas são mantidos pela Network 

Development and MARC Standards Office da LC (LIBRARY OF CONGRESS, 2008). 

Segundo Vaux e Dalbin (2006, p. 146), o esquema de metadados MODS é o eventual 

sucessor do formato MARC. 

A aproximação entre os formatos das duas vertentes (MARC versus UNISIST) 

demonstra que estes, assim como as novas normas criadas para o tratamento de recursos 

on-line, são padrões internacionais criados para necessidades de bibliotecas e similares, 

não atendendo a necessidades especializadas. Deste modo, foi também a potencialidade 
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 MODS: Metadata Object Description Schema. 

95
 MADS: Metadata Authority Description Schema. 
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de difusão de informações gerada pela Internet que levou à criação de esquemas de 

metadados para outras necessidades informacionais, como segue, com base em Pinto 

Molina, García Marco e Agustín Lacruz (2002, p. 171-172) e nos sites dos esquemas 

citados: 

 International Standards for Archival Description (General) – ISAD(G), de 

1992, e International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 

Persons and Families – ISAAR(CPF), de 1996, de responsabilidade do 

International Council of Archives (<http://www.ica.org/>), voltado à descrição 

de unidades arquivísticas e nomes autorizados; 

 Encoded Archival Description (EAD), primeira versão de 1998, de 

responsabilidade da Network Development and MARC Standards Office, da LC, 

e da Society of American Archivist (<http://lcweb.loc.gov/ead/>), voltado a 

descrições arquivísticas detalhadas; 

 Norma ISO 15489 de 2001 – Information and Documentation – Record 

Management, voltada à gestão dos documentos produzidos pelas organizações;  

 Content Standard for Digital Geospatial Metadata (CSDGM), lançado em 1994, 

de responsabilidade do U.S. Federal Geographic Data Committee 

(<http://www.fgdc.gov/standards/projects/GeoProfile>), voltado à descrição de 

informações geoespaciais; 

 Text Encoding Initiative (TEI), primeira versão oficial de 1994, de 

responsabilidade do TEI Consortium, (<http://www.tei-c.org>), voltado à 

descrição de textos de Humanidades, Ciências Sociais e Linguística (incluindo o 

tratamento da estrutura interna dos textos); 

 CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM), iniciado em 1996, de 

responsabilidade do International Committee for Documentation (CIDOC) do 

International Council of Museums (ICOM) 

(<http://cidoc.ics.forth.gr/docs/cidoc_crm_version_3.4.9.pdf>), voltado à 

descrição de informações sobre patrimônio cultural; 

 Categories for the Description of Works of Art (CDWA), início dos anos 1990, 

de responsabilidade do Getty Information Institute 

(<http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa>), voltado 

http://www.ica.org/
http://lcweb.loc.gov/ead/
http://cidoc.ics.forth.gr/docs/cidoc_crm_version_3.4.9.pdf
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à descrição de obras de arte, arquitetura, coleções de obras e imagens 

relacionadas; 

 VRA Core Categories, de 1996, de responsabilidade do Data Standards 

Committee, da Visual Resources Association (VRA)  

(<http://www.vraweb.org/projects/vracore4/index.html>), voltado à descrição de 

informações sobre patrimônio cultural; e 

 Cataloging Cultural Objects (CCO), publicado em 2006, de responsabilidade da 

Visual Resources Association (VRA) 

(<http://www.vrafoundation.org/ccoweb/>), voltado è descrição de obras 

culturais e seus substitutos visuais. 

Quanto aos esquemas para descrição dos chamados objetos culturais, os 

elementos do CCO são um subconjunto das categorias VRA que, por sua vez, são um 

subconjunto das categorias CDWA. Segundo o Visual Resources Association (VRA) 

(2006), ao contrário das comunidades de bibliotecas e arquivos, que têm regras para 

catalogação bem estabelecidas pelo AACR, a comunidade do patrimônio cultural nos 

Estados Unidos nunca publicou esse tipo de diretrizes, que atende aos requisitos 

próprios e, com frequência idiossincráticos, de descrição de objetos culturais únicos. O 

esquema de metadados CCO foi criado para cobrir esta lacuna. 

Embora o AACR seja voltado às necessidades usuais de bibliotecas (e não às 

especificidades propriamente arquivísticas), contempla também objetos, em seu capítulo 

10 sobre Artefatos Tridimensionais e Realia, como já comentamos.  

Também foi produzido no Brasil, pelo Museu Nacional de Belas Artes, o 

Manual de Catalogação de pinturas, esculturas, desenhos e gravuras, publicado em 1995 

(MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, 1995). A estrutura em áreas e elementos, e 

muitas das denominações dos mesmos, assemelham-se àquela do AACR2, como se 

pode observar abaixo, provavelmente pelo fato de este Manual ter se baseado no manual 

de regras de descrição de materiais gráficos publicado pela LC (BETZ, 1982). 

A título de ilustração, apresentamos abaixo as estruturas básicas que compõem a 

descrição de objetos no AACR2, no Manual de Catalogação do Museu Nacional de 

Belas Artes e no padrão CCO. 

AACR2 
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Parte I: Descrição – Capítulo 10: Artefatos Tridimensionais e Realia 

Área do Título e da Indicação de Responsabilidade; 

Área da Edição; 

Área dos Detalhes Específicos do Material (ou do Tipo de Publicação); 

Área da Publicação, Distribuição etc.; 

Área da Descrição Física; 

Área da Série; 

Área das Notas; 

Área do Número Normalizado e das Modalidades de Aquisição; 

Itens suplementares; e 

Itens constituídos de vários tipos de material. 

Parte II: Pontos de Acesso, Títulos Uniformes, Remissivas – Capítulos 22 a 26 

Cabeçalhos para Pessoas; 

Nomes Geográficos; 

Cabeçalhos para Entidades; e 

Títulos Uniformes. 

Manual de Catalogação de pinturas, esculturas, desenhos e gravuras, do 

Museu Nacional de Belas Artes: 

Área de Identificação; 

Área de Indicação de Responsabilidade; 

Área de Título; 

Área de Inscrições; 

Área de Publicação/Distribuição/Impressão/Fundição; 

Área de Características Físicas; 

Área de Descrição; 

Área de Procedência; 

Área de Histórico; e 

Área de Notas. 
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A forma e ordem de entrada de nomes de pessoas físicas e jurídicas e de escolas 

ou grupos culturais encontra-se na Área de Indicação de Responsabilidade e no Anexo 2 

– Ficha Biográfica de Autor. 

Padrão CCO 

Parte 2: 

Object Naming; 

Creator Information; 

Physical Characteristics; 

Stylistic, Cultural and Chronological Information; 

Location and Geography; 

Subject; 

Class; 

Description; e 

View Information (refere-se a imagens da obras, como fotos etc.). 

Parte 3: Nomes autorizados 

Personal and Corporate Name Authority; 

Geographic Place Authority; 

Concept Authority; e 

Subject Authority (assunto propriamente dito). 

Como podemos observar, a estrutura de campos do AACR2 é exatamente aquela 

adotada para livros e outros documentos; de fato, por questões históricas, o documento 

usado como referência nesta norma é o livro. O Manual de Catalogação do Museu 

Nacional de Belas Artes pauta-se na estrutura básica do AACR2, mas faz diversas 

adaptações, seja a partir de novos campos, seja alterando a denominação de campos 

para melhor contemplar suas especificidades. Por fim, o padrão CCO opera a partir de 

campos específicos para os objetos, além de suas imagens. 

Vaux e Dalbin (2006, p. 146-147) apresentam três tipos de metadados como 

forma de ajudar à questão de como escolher um esquema de metadados: os generalistas 

(MARC, MARC/XML, MODS, MADS, Dublin Core, etc.); os metadados 

especializados em função de tipos de documentos (textos, manuscritos, arquivos, teses, 
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documentos audiovisuais, etc.) ou da disciplina envolvida (DDI
96

 para as entrevistas 

realizadas em Ciências Sociais e LOM
97

 para os recursos pedagógicos); e os metadados 

de estrutura para os recursos complexos digitais (METS
98

, por exemplo). Segundo as 

autoras, os metadados podem referir-se a um conjunto de recursos, a um recurso 

individual ou ainda a uma parte de um recurso, portanto, contemplando a noção de 

unidade documentária que desenvolvemos anteriormente. 

Em especial com a chegada da Internet e de novos tipos e fluxos de informações, 

novas normas para a criação de registros de informação para fins bibliográficos foram 

continuamente surgindo sem que as antigas regras de catalogação anglo-americanas – 

únicas normas efetivamente sedimentadas e adotadas por décadas – fossem 

reformuladas em seus princípios, mas simplesmente adaptadas em alguma medida. 

Disto decorreu que, nem os princípios historicamente desenvolvidos tenham sido 

suficientemente aproveitados, nem novos princípios foram propostos. As regras de 

catalogação até então adotadas foram descartadas em grande medida, em nome de uma 

simplificação que recebe muitos questionamentos, ainda que haja pouco consenso a 

respeito. Por exemplo, as normas para inversão de nomes de autores pessoais e 

institucionais do AACR2 não são em geral utilizadas fora dos sistemas bibliográficos 

clássicos, uma vez que se pode recuperar qualquer palavra dos campos de autoria. 

Contudo, interessa ressignificar as regras deste código, lembrando que a inversão de 

nomes interessa à busca por índices alfabéticos (no entanto, nem sempre disponíveis ao 

usuário nos sistemas atuais) e à geração de listas de referências bibliográficas. 

Observamos aqui os efeitos da adoção não atualizada de metodologias à custa do 

„arrastão tecnológico‟ que ocorre sistematicamente desde o advento dos computadores, 

mas se mostrou bastante marcante já no início do século XX nos Estados Unidos com a 

subordinação de princípios de catalogação frente aos modos de fazê-la pela LC com sua 

venda de fichas catalográficas pelas bibliotecas do país. 

O fato é que a generalização e abstração sobre normas de catalogação 

prescindem das inovações tecnológicas, ou seja, seriam necessárias mesmo que estas 

não tivessem se desenvolvido tão fortemente.  

                                                 
96

 DDI: Data Documentation Initiative. 

97
 LOM: Learning Object Metadata. 

98
 METS: Metadata Encoding and Transmission Standard. 
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Contudo, observamos distorções da função documentária por conta do 

ferramental tecnológico adotado para esta função. Por exemplo, faz-se necessário tratar 

da da função não documentária das linguagens de marcação frente às normas criadas 

para atender novas demandas. No caso da norma Dublin Core para tratamento de 

registros on-line, constatamos a sobreposição dos recursos das linguagens de marcação 

sobre a explicitação da estrutura de campos que propõe. A inconsistência desta 

constatação está no fato de que a estrutura básica da norma Dublin Core pode ser 

implementada prescindindo daquelas linguagens como qualquer formato anterior a elas, 

ou seja, isto não impede a norma Dublin Core de ser ela mesma.  

Daí pode-se entender o estranhamento, e até o preconceito que acaba sendo 

construído, entre estes dois grupos de profissionais de informação: aqueles voltados às 

regras de catalogação preconizadas no mundo das bibliotecas e os que trabalham em 

sistemas documentários a partir de outras metodologias. O tipo de trabalho executado 

por estes é mais intuitivo (às vezes simplificado demais), pois a diversidade de 

contextos propiciou a não convivência com soluções antigas e perpetuadas, 

condicionadas pelos anseios de economia de esforços possíveis com a cooperação 

nacional e internacional, a que estão submetidos muitos profissionais de bibliotecas. 

De qualquer modo, a comunidade das bibliotecas e a dos sistemas de informação 

científica têm se aproximado, assim como a comunidade dos arquivos administrativos e 

a dos históricos, e aquelas voltadas ao tratamento de objetos como forma de disseminar 

informações que lhe foram atribuídas. O pano de fundo destas aproximações, como 

dissemos, é o amplo e aglutinador ambiente da Internet, no sentido de que nem sempre 

se trata de recursos informacionais nele disponíveis, mas da possibilidade de fazer uso 

deste ambiente e das tecnologias relacionadas para a atividade indicial ou referencial de 

recursos de informação. 

De fato, se alguns formatos de registro bibliográfico foram criados e 

sedimentados dos anos 1960 até metade da década de 1990, os últimos 10 anos 

presenciaram a criação de número muito maior de normas em menor tempo, fenômeno 

sobre o qual buscamos apresentar uma pequena mostra. Esperamos que estes 

movimentos decorram em estudos sobre seus fundamentos comuns e em práticas 

baseadas neles, portanto, práticas distantes de fazeres arraigados, justificados como 

diferenças intrínsecas. 
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5.4 Síntese de princípios, modelos e instrumentos documentários para 

elaboração de registros de informação 

Apresentamos quadro que sistematiza os instrumentos documentários de que 

tratamos (incluindo aqueles mais propriamente chamados de princípios e modelos), 

ordenados cronologicamente, seguidos de dados de data de criação, local, autoria e 

informações complementares, e categorizados segundo o tipo de instrumento. 

Os princípios, modelos e instrumentos documentários abordados nesta pesquisa 

são essencialmente os de fins bibliográficos, como comprova o quadro. Em termos 

cronológicos, é posterior o surgimento de padrões para o tratamento da informação com 

fins arquivísticos e museológicos, o que faz supor que o refinamento de metodologias 

nestas atividades seja mais recente. Embora o quadro apresentado abaixo não seja 

conclusivo a este respeito, já que esta verificação não foi objeto da pesquisa, é evidente 

a longa história de práticas, debates e instrumentos documentários com fins 

bibliográficos. 
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TIPO NOME DATA DE CRIAÇÃO / LOCAL / AUTORIA / INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

código de catalogação código francês  

 

1791 – França – primeiro código nacional, primeiro catálogo em fichas 

código de catalogação 91 regras 1839 – British Museum, Reino Unido – por Anthony Panizzi, um dos principais 

teóricos da Catalogação 

código de catalogação código da Smithsonian 

Institution 

1852 – Smithsonian Institution, Estados Unidos – por Charles Jewett, que também 

propôs o primeiro sistema de catalogação cooperativa no país e a cópia de fichas 

catalográficas por estereotipia 

código de catalogação Rules for a Dictionary 

Catalogue 

1876 – Estados Unidos – por Charles Ami Cutter, cujos princípios são considerados 

a base da catalogação norte-americana 

código de catalogação Instruções Prussianas 1899 – Alemanha – grandemente utilizadas na Europa no início do século XX, 

inclusive para fins de catalogação cooperativa 

código de catalogação códigos nacionais de 

catalogação  

passagem para o século XX –Áustria, Bélgica, países escandinavos, Espanha, 

França, Holanda, Itália, Suíça e outros países europeus 

código de catalogação regras da LC  a partir de 1901 – LC, Estados Unidos – ganharam importância pois foram usadas 

nas fichas vendidas às bibliotecas do país 

código de catalogação Código Anglo-Americano de 

1908 

1908 – ALA, Estados Unidos, em colaboração com a Library Association, 

Inglaterra – por comissão que estudou as regras adotadas pela LC, recebeu 

influência de Cutter, das Instruções Prussianas e de Panizzi; publicado em duas 

versões (norte-americana e inglesa), é também conhecido como Código Conjunto, 

Código AA e Código da ALA 

código de catalogação Instruções Prussianas – 2. ed.  1908 – Alemanha 
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código de catalogação Código da Vaticana 1931 – biblioteca do Vaticano – por bibliotecários da LC e vaticanos, a partir das 

Regole italianas de 1911, acrescidas de regras do Código da ALA – buscou 

sintetizar práticas europeias e norte-americanas de catalogação; representa a 

corrente europeia de catalogação 

código de catalogação versão prévia do código da 

ALA 

1941 – Estados Unidos – gerou muito descontentamento por ser legalista e 

detalhista e apresentar poucos princípios 

código de catalogação  ALA cataloging rules for 

author and title entries ou 

Regras da ALA 

1949 – Estados Unidos – Regras da ALA e Regras da LC foram resultantes das 

críticas citadas acima 

códigos de catalogação Rules for descriptive cataloging 

in the LC ou Regras da LC 

1949 – Estados Unidos  – consideradas mais próximas de princípios lógicos e 

regras gerais que as Regras da ALA 

código de catalogação 

– tradução 

tradução das Regras da LC para 

a língua portuguesa 

divulgada pela LC em 1956 – por Maria Luisa Monteiro da Cunha 

código de catalogação 

– tradução 

tradução do Código da Vaticana 

para a língua portuguesa 

1949 – DASP, Brasil 

código de catalogação Code of cataloging rules; 

author and title entry. An 

unfinished draft for new edition 

of cataloging rules 

1960 – LC, Estados Unidos – Seymour Lubetzky – redução de regras 

princípios de 

catalogação 

Declaração de Princípios de 

Catalogação (Princípios de 

Paris)  

1961 – Paris – por Seymour Lubetzky, aprovada na Conferência Internacional 

sobre Princípios de Catalogação 

código de catalogação 

– contribuição 

Documento n. 13: Nomes 

brasileiros e portugueses: 

problemas e soluções 

1961 – Paris – contribuição de Maria Luisa Monteiro da Cunha para a Conferência 

Internacional sobre Princípios de Catalogação 

princípios de tradução para a língua 1961(?) – por Maria Luisa Monteiro da Cunha 
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catalogação – tradução portuguesa dos Princípios de 

Paris 

código de catalogação 

– tradução 

tradução do Código da Vaticana 

para a língua portuguesa 

1962 – IBBD, Brasil – incluiu regras da ALA 

formato de registro 

bibliográfico 

MARC 1963 – LC, Estados Unidos 

código de catalogação AACR 1967 – LC e ALA (Estados Unidos), Library Association (Inglaterra) e a Canadian 

Library Association (Canadá); publicado em duas versões – inglesa e norte-

americana 

código de catalogação 

– tradução 

tradução do AACR para a 

língua portuguesa 

1969 – Brasil – por Abner Lellis Corrêa Vicentini 

formato de registro 

bibliográfico 

INIS 1970 – sistema INIS – baseado no Manual de Referência do UNISIST, o qual foi 

desenvolvido de 1967 a 1971 

formato de registro 

bibliográfico 

AGRIS 1972 – sistema AGRIS – baseado no Manual de Referência do UNISIST 

formato de registro 

bibliográfico 

CALCO 1972 – Brasil – por Alice Príncipe Barbosa, tradução e adaptação do formato 

MARC para o Brasil 

norma internacional 

para descrição 

bibliográfica 

ISBD(M) apresentada em 1971 e publicada oficialmente em 1974 – IFLA– por Michael 

Gorman da British Library, resultado do estudo sobre os métodos de catalogação 

adotados por bibliografias nacionais 

norma internacional 

para descrição 

bibliográfica 

ISBD(S) (para publicações 

seriadas) 

1974 – IFLA 

formato de registro 

bibliográfico 

Manual de Referência para 

Descrições Bibliográficas 

Legíveis por Máquina 

1974 – UNESCO 
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(UNISIST) 

norma internacional 

para descrição 

bibliográfica 

ISBD(G) (geral) 1977 – IFLA – padrão geral internacional para descrição bibliográfica de todos os 

tipos de materiais de biblioteca 

norma internacional 

para descrição 

bibliográfica 

ISBD(S)  1977 – IFLA– revisada 

formato de registro 

bibliográfico 

UNIMARC (MARC Universal) 1977 – IFLA 

norma internacional 

para descrição 

bibliográfica 

ISBD(M) 1978 – IFLA – revisada segundo as linhas propostas pelas ISBD(G) 

norma internacional 

para descrição 

bibliográfica 

ISBD(CM) para materiais 

cartográficos 

1978 – IFLA 

norma internacional 

para descrição 

bibliográfica 

ISBD(NBM) para materiais não 

livro (nonbook materials) 

1978 – IFLA 

código de catalogação AACR2 1978 – ALA e LC (Estados Unidos), British Library (Reino Unido), Canadian 

Committee on Cataloguing (da Canadian Library Association) (Canadá) e Library 

Association (Inglaterra) – incorporou os critérios propostos pela ISBD 

norma internacional 

para descrição 

bibliográfica 

ISBD(A) para publicações 

monográficas antigas 

1980 – IFLA 

norma internacional 

para descrição 

ISBD(PM) para músicas 

impressas 

1980 – IFLA 
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bibliográfica 

formato de registro 

bibliográfico 

Manual de Referência para 

Descrições Bibliográficas 

Legíveis por Máquina 

(UNISIST) – 2. ed. 

1981 – UNESCO 

manual de catalogação 

de materiais gráficos 

Graphic materials: rules for 

describing original items and 

Historical collections 

1982 – LC, Estados Unidos – por Elisabeth W. Betz 

código de catalogação 

– tradução 

tradução do AACR2 para a 

língua portuguesa 

1983 e 1985 (2 volumes) – Brasil – sob a coordenação de Maria Luisa Monteiro da 

Cunha e, após seu falecimento, de Regina Carneiro 

formato de registro 

bibliográfico 

CEPAL 1984 – CEPAL, Chile – baseado no Manual de Referência do UNISIST 

formato de registro 

bibliográfico 

LILACS 1984 – BIREME/OPAS, Brasil – baseado no Manual de Referência do UNISIST 

formato de registro 

bibliográfico 

CCF 1984 – UNESCO – baseado no UNIMARC e no Manual de Referência do 

UNISIST 

formato de registro 

bibliográfico 

IBICT 1987 – IBICT, Brasil – baseado no CALCO 

norma internacional 

para descrição 

bibliográfica 

ISBD(CP) - partes componentes 1987 – IFLA 

norma internacional 

para descrição 

bibliográfica 

ISBD(CF) para arquivos de 

computador (computer files) 

1990 – IFLA 

formato de registro 

bibliográfico para 

FIIR 1990 – UNESCO 
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informações factuais 

norma para descrição 

de obras culturais e 

imagens relacionadas 

CDWA início dos anos 1990 – Getty Information Institute 

formato de registro 

bibliográfico para 

informações factuais 

CCF para informação factual 

(CCF/F) 

1992 – UNESCO 

norma para descrição 

arquivística 

ISAD(G) e ISAAR(CPF)  1992 e 1996, respectivamente – International Council of Archives 

esquema de metadados GILS 1994 – Departamento de Comércio, Estados Unidos 

norma para descrição 

de informações 

geoespaciais 

CSDGM 1994 – U.S. Federal Geographic Data Committee 

norma para tratamento 

da estrutura interna de 

textos  

TEI  1994 – TEI Consortium– textos de Humanidades, Ciências Sociais e Linguística 

esquema de metadados Dublin Core 1995 – OCLC e NCSA 

manual de catalogação 

de materiais gráficos 

Manual de Catalogação de 

pinturas, esculturas, desenhos e 

gravuras 

1995 – Museu Nacional de Belas Artes, Brasil 

norma para descrição 

de informações sobre 

patrimônio cultural 

CIDOC CRM 1996 – CIDOC/ICOM 

norma para descrição 

de informações sobre 

patrimônio cultural 

VRA Core Categories 1996 – Data Standards Committee, da VRA –subconjunto das categorias CDWA 
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norma internacional 

para descrição 

bibliográfica 

ISBD(ER) (recursos eletrônicos, 

ou electronic resources) 

1997 – IFLA – revisão da ISBD(CF) 

requisitos para 

registros bibliográficos 

FRBR  

 

1998 – IFLA 

norma para descrição 

arquivística 

EAD  1998 (primeira versão) – Network Development and MARC Standards Office, da 

LC, e Society of American Archivist – mais detalhada que a ISAD 

esquema de metadados LIS 200-(?) – CNICM e a INFOMED, em Cuba, e BIREME, no Brasil – baseado no 

GILS e no formato Dublin Core, com alguns campos de dados adicionais 

formato de registro 

bibliográfico para 

informações factuais 

MARC comunitário 2000 – LC, Estados Unidos 

norma para gestão dos 

documentos  

Norma ISO 15489 – 

Information and Documentation 

– Record Management 

2001 – ISO 

código de catalogação AACR2 2002 – ALA e LC (Estados Unidos), Australian Committee on Cataloguing 

(Austrália), British Library e CILIP (Reino Unido), e Canadian Committee on 

Cataloguing (da Canadian Library Association, Canadá) – última revisão 

código de catalogação 

– tradução 

tradução da última revisão do 

AACR2 (AACR2R) 

publicado em 2005 – Brasil – traduzido em 2002 sob a coordenação de Rosa Maria 

Rodrigues Corrêa 

norma para descrição 

de obras culturais e 

imagens relacionadas 

CCO publicado em 2006 – ALA – subconjunto das categorias VRA 

norma internacional 

para descrição 

ISBD consolidada 2007 – IFLA – versão preliminar 
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bibliográfica 
 

código de catalogação RDA iniciado em 2004, ainda em desenvolvimento – será co-publicado pela ALA 

(Estados Unidos), pela Canadian Library Association (Canadá) e pelo CILIP 

(Reino Unido) 

esquema de metadados MODS em desenvolvimento – Network Development and MARC Standards Office da LC – 

conjunto de elementos bibliográficos para diversos fins, particularmente para 

aplicações de biblioteca 

esquema de metadados MADS em desenvolvimento – Network Development and MARC Standards Office da LC – 

conjunto de elementos de nomes autorizados para acompanhar o MODS 

Quadro 16: Princípios, modelos e instrumentos documentários adotados na elaboração de registros de informação.
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7 PARA UMA REVISÃO DA REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA 

Lorsque la mémoire, l’emploi d’une rhétorique et la maîtrice d’une culture 

humanistique suffisent à l’accèss au savoir, l’utlisation collective des outils de 

médiation peut ne pas apparaître nécessaire (FAYET-SCRIBE, 2001, p. 212). 

 

Como viemos desenvolvendo, a informação de que trata a área apresenta 

abordagem específica, a despeito de que a denominação Ciência da Informação possa 

supor o oposto. Esta abordagem não se confunde – embora se articule – com a 

informação dos fenômenos sociais, da ação cultural, dos discursos atribuídos aos textos, 

das tecnologias de informação e comunicação, dos meios de comunicação de massa e da 

gestão de empresas. 

O fato de a Ciência da Informação buscar desenvolver suas fronteiras, como 

qualquer outra área do conhecimento, não pode levar a que seja explicitada 

epistemologicamente por estas fronteiras. Perpassa esta pesquisa a ressignificação dos 

seus elementos nucleares e fronteiriços, pois é essencial rever a ideia – um pouco 

desanrrajada hoje, segundo nos parece – de que estes elementos se referem à Ciência da 

Informação mas são abordados fora dela, portanto, com outras especificidades e a partir 

de outras configurações nocionais. Exemplificando, se o sistema documentário está 

ancorado em um sistema social, abordar aquele prescindindo das implicações 

contextuais deste, induz invariavelmente a concepções redutoras. Por outro lado, tratar 

do sistema social alheio à perspectiva dos sistemas documentários que o constituem (ou 

podem constituir) com o objetivo de atender necessidades de informação, é amparar-se 

em outra área do conhecimento e nela manter-se por meio de concepções impertinentes 

às questões propostas pela área. 

Entendemos a Ciência da Informação como uma ciência de mediação, não no 

sentido de mera facilitadora do acesso à informação, mas de promotora efetiva do seu 

acesso e uso, respondendo às questões colocadas pelas necessidades de informação 

inerentes à condição humana. Portanto, trata-se de mediação informacional, e não 

mediação cultural ou mediação tecnológica, por mais que a informação seja um dado da 

cultura (e seus processos assim devam ser considerados) e que seu registro e 

processamento por alguma via tecnológica (eletrônica ou não) sejam necessários para 

sua permanência e uso posterior. 
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Enquanto mediação que objetiva possibilitar acesso e uso à informação para 

diversos fins, é fato que, se estes fins não são objeto da área, os meios também não são 

determinantes pois não se sustentam por si mesmos. Os meios de que faz uso a Ciência 

da Informação são dependentes das variáveis intrínsecas ao processo: os tipos de 

documento, o sistema documentário e seus públicos usuários (ou o esquema 

documento-biblioteca-usuário tratado por Rendón Rojas). Deste modo, os meios não se 

definem por um conjunto de regras de tratamento de documentos estabelecidas prévia e 

universalmente; ao contrário, o constante refinamento dos princípios que regem 

processos e instrumentos documentários devem ser observados e os modos de levar em 

conta os contextos de sua aplicação precisam ser continuamente desenvolvidos. 

Trata-se, portanto, de discernir sobre meios e fins lembrando, que 

principalmente em uma ciência social aplicada, não há fins sem enfrentamento dos 

meios. 

Atualmente, sob a denominação „mediação‟ impõe-se a abordagem dos 

fluxos de informação com a pretensão de viabilizar contínuas relações 

entre circulação de informações e produção de conhecimento. Embora 

seja esta uma ação importante, ao privilegiá-la isoladamente, o campo 

da Ciência da Informação nega a sua especificidade. Como bem 

[simbólico], a informação contempla o seu valor social desde que seja 

elaborada para tanto. Em larga medida, ao se voltar para práticas de 

mediação, que não raro são entendidas genericamente, substituem-se os 

problemas específicos do campo relativos à produção da informação. 

Se aceito que à Ciência da Informação compete elaborar informação 

para integrar fluxos sociais, a ela cabe a mediação externa, inscrita nos 

produtos informacionais. Caso contrário, dissemina-se a idéia de que a 

presença do mediador neutralizará imperfeições do sistema de 

informação e de que este exerce apenas uma função patrimonialista. 

Outra questão que merece destaque, resultante, possivelmente, da visão 

mecanicista que exerceu e ainda exerce fascínio na área, diz respeito às 

clivagens informacionais segundo um recorte social pré-existente 

[sobre os possíveis usuários] – condição profissional, econômica, 

escolaridade, etc. (...) Ao contrário, ao perseguir o valor da informação, 

a Ciência da Informação deve contemplar o modo pelos quais 

conteúdos podem ser acessados, manejados e entendidos. O trajeto a ser 

seguido impõe a busca pela relação fundadora da constituição do 

sentido: o documento, o seu conteúdo, as possibilidades de tratamento e 

os segmentos variados da população (KOBASHI ; TÁLAMO, 2003, p. 

20). 
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Nas diversas edições do evento nacional de pesquisa e pós-graduação em 

Ciência da Informação (ENANCIB
99

), temos observado relativa lacuna quanto a estudos 

sobre Organização da Informação relacionados à elaboração do registro de informação 

embora, sem dúvida, o grupo de trabalho que se ocupa deste tema seja há tempos o de 

maior nível de elaboração acadêmica. Parte desta lacuna tem sido desenvolvida pelos 

pesquisadores envolvidos com as tecnologias eletrônicas adotadas para tratamento e 

recuperação da informação. Ao mesmo tempo, o avanço dos estudos bibliométricos, 

tema que ocupa grupo de trabalho próprio, não tem focado suficientemente a busca por 

metodologias para construção de bases de dados consistentes. Constatamos aí mais uma 

fragmentação, a qual tende a enfraquecer a pesquisa por comprometer a construção de 

quadros epistemológicos. 

A não observação da relevância e abrangência das tarefas de construção e gestão 

de sistemas documentários é sumultânea à supervalorização da tecnologia para a 

realização das operações documentárias em geral. A introdução de recursos da 

tecnologia eletrônica, e depois das telecomunicações, nas operações documentárias 

ampliaram o conhecimento e as competências relacionadas exigidas, incluindo aquelas 

específicas de tecnologia. Estas foram incorporadas aos processos e instrumentos 

documentários, mas não compuseram significativamente elaborações teóricas que 

subsidiassem atividades de ensino visando formação profissional e acadêmica.  

Embora a Ciência da Computação apresente um conjunto de metodologias que 

contribua para a sistematização do conhecimento sobre bases de dados e sobre 

tratamento automático de textos, há especificidades relativas à representação 

documentária e às necessidades de informação que precisam ser levadas em conta. A 

Ciência da Informação carrega uma história de construção de instrumentos e da forma 

de utilizá-los que incorpora os avanços da tecnologia de cada época, antes mesmo do 

surgimento da tecnologia dos computadores. As aplicações da Informática aos 

processos documentários foram exploradas por nós em levantamento da literatura sobre 

o estado da arte da Informática Documentária (ORTEGA, 2002b). Na pesquisa aqui 

apresentada, também tratamos de recursos e metodologias da Ciência da Computação 

incorporados à Ciência da Informação, referentes a metodologias de construção de bases 

                                                 
99

 ENANCIB: Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da 

Informação. 
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de dados documentárias. Estas incorporações são desconhecidas da abordagem mais 

convencional da Ciência da Computação, embora muitas vezes esta seja compreendida 

como aquela que domina completamente as diversas aplicações da tecnologia 

eletrônica. Provavelmente muitas outras aplicações e desenvolvimentos de longa data 

não sejam reconhecidas pela Ciência da Computação, no sentido de que não compõem 

seu quadro epistemológico clássico. 

Esta relação interdisciplinar também é bastante evidente nas práticas 

documentárias, nas quais se observa uma identidade de competências construída e 

operada por vários profissionais, em especial profissionais bibliotecários e de 

Informática. Portanto, não é necessário, nem seria razoável, prescindir dos avanços da 

pesquisa e da prática ao buscar conteúdos de interesse na Ciência da Computação. A 

pesquisa deve partir inicialmente da Ciência da Informação para que explorações em 

outras áreas conduzam a elaborações interdisciplinares produtivas. Nestas condições, o 

risco de perder o foco, de reinventar a roda, de criar novos problemas ou de 

simplesmente não realizar contribuições fica grandemente diminuído. 

Postura recorrente quanto aos aportes da tecnologia é aquela que se apega 

fortemente às últimas inovações. Falta aí a percepção de que a Ciência da Informação 

não trabalha efetivamente com tecnologia mas a utiliza para seus fins específicos, 

portanto estes fins é que determinam o uso da tecnologia independente de suas 

mudanças, e não o contrário. A estruturação do registro de informação e do próprio 

sistema documentário deve ser concebida sob o ponto de vista das metodologias 

documentárias, mas o ponto de vista da Ciência da Computação deve ser amplamente 

explorado e aproveitado, já que não se trata apenas de uma ou outra ferramenta 

tecnológica, mas das metodologias que as constituem e possibilitam (facilitando ou não) 

as operações documentárias em questão. A tecnologia molda os processos 

documentários, mas não os determina.  

Por isso, a tecnologia utilizada na elaboração do registro de informação parece 

influir no modo de fazê-lo, mas não altera de fato suas características intrínsecas. Por 

exemplo, como a repetitividade dos campos é característica inerente às informações 

relativas a documentos, sua indicação na criação da base de dados já era realizada nos 

campos da ficha catalográfica e das bibliografias em forma de livros. Para a elaboração 

de fichas catalográficas segundo o AACR2, há método próprio para representar a 

repetitividade de subcampos, o qual se baseia em pontuação prescrita, como por 
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exemplo, na Área de Publicação, Distribuição etc.: São Paulo : Ática ; Rio de Janeiro : 

FGV, 1980. Ainda que nos ressintamos de visualização mais intuitiva dos campos e 

seus conteúdos, as fichas catalográficas apresentam exatamente a mesma informação 

que a dos registros de bases de dados. Prescindir do acúmulo destas normas poderia 

implicar, neste caso, a criação de uma planilha que levasse a que os subcampos sejam 

apresentados separadamente de forma a não evidenciar a relação cidade-editora, ao 

contrário do exemplo apresentado em que esta relação está clara. 

Por outro lado, segundo Svenonius (1989, p.xiii), o AACR estaria (naquele 

momento) sendo alterado por duas forças poderosas: uma política e econômica para a 

cooperação e uma tecnológica para a automação. A autora acredita que na literatura 

sobre Biblioteconomia e Ciência da Informação há, de modo surpreendente, pouca 

discussão sobre o impacto destas forças no desenvolvimento de códigos. O livro, 

resultado de uma conferência, é justificado como tendo o objetivo, menos de obter 

resultados práticos, que de explorar ideias sobre os fundamentos conceituais da 

„catalogação descritiva‟ com a esperança de que elas possam crescer e contribuir para 

melhorar o desenho de sistemas bibliográficos.  

Corroborando as ideias de Svenonius, as quais consideramos ainda atuais, 

questões que precisam ser consideradas para tornar possível o aprofundamento sobre 

Representação Descritiva, seguem abaixo: 

 Condicionantes tecnológicos: desde o surgimento dos computadores, os mesmos 

têm sido amplamente utilizados, contudo, ao custo do relativo abandono dos 

debates em curso sobre princípios de catalogação, movimento que perdura ainda 

hoje a cada inovação tecnológica; 

 Esforços de unificação de regras em nível internacional prescindiram também 

em certa medida da continuidade dos debates sobre princípios de catalogação e 

dos diversos contextos de necessidades de informação; e 

 Estágio de baixa maturidade dos princípios e metodologias quando do 

estabelecimento de regras de catalogação, e não aprofundamento sobre os 

existentes, até que deixaram de ser amplamente discutidos pelos motivos 

tecnológicos e econômicos expostos, sendo retomados apenas recentemente. 

Como a Representação Descritiva muitas vezes é ensinada nos cursos de 

Biblioteconomia a partir do treinamento para uso das regras do AACR2, e depois para a 
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criação de registros MARC, a „estruturação do registro de informação‟ não é discutida e 

conceituada por estar, em tese, definida pelos instrumentos citados. Quanto aos pontos 

de acesso propostos pelo AACR2 e pelo MARC, como dissemos, não correspondem 

àqueles efetivamente implementados no sistema informatizado. Deste modo, o índice 

como um todo, ou seja, o resultado da catalogação e da indexação não tem sido levado 

em conta, pois os instrumentos da representação descritiva e temática não são pensados 

sob o ponto de vista dos resultados de sua utilização e/ou não são pensados 

conjuntamente. Na prática profissional, é comum que a entrada de dados seja realizada 

pelos bibliotecários, a gestão do sistema (no sentido tecnológico) fique a cargo dos 

profissionais de Informática, e a consistência do índice de busca e de cada registro do 

sistema (no sentido informacional) seja „terra de ninguém‟. De fato, a confecção de 

fichas catalográficas e o ensino desta atividade implicavam considerar a ficha e o 

catálogo, ou seja, a construção e a gestão do catálogo como um todo, enquanto que, com 

o surgimento do catálogo eletrônico, o catálogo no sentido de sistema deixou de ser 

pensado como objeto da Biblioteconomia, passando a ser visto, em grande medida, 

como de responsabilidade da Ciência da Computação. Deste modo, podemos inferir que 

a Representação Descritiva, no ensino e nas práticas em geral, não contempla de modo 

objetivo a noção de sistema. 

Como consequência, persiste a concepção de que o profissional bibliotecário é 

alimentador de sistemas e não produtor e gestor dos mesmos, de modo a elaborar 

produtos e serviços de informação que forneçam maior requinte ao atendimento de 

necessidades de informação dos usuários. Frente ao profissional de Informática, ele é 

considerado um usuário final dos sistemas de informação, e tudo o que dissemos leva a 

que até o usuário final da informação o considere também desta forma. Também frente 

aos gestores das instituições, o profissional bibliotecário não é sempre visto como 

produtor e gestor de sistemas, sob o ponto de vista informacional; como atualmente 

ganhou força no Brasil a corrente da Gestão do Conhecimento em Ciência da 

Informação, ressaltamos a necessidade das estratégias de gestão aplicadas aos processos 

explorados nesta pesquisa, entre outros pertinentes aos objetivos de acesso à informação 

e promoção de seu uso. 

Os esforços interdisciplinares só são profícuos se está claro o que se está 

trazendo, para onde se está trazendo e com que objetivo. Não enriquece a área 
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extrapolar em suas especificidades, ao contrário, isto a deixa inerte em seus 

dogmatismos, pois os reforça e sedimenta.  

É neste contexto que princípios de catalogação foram transformados em dogmas 

e mantidos como tal no decorrer do tempo. O fato também pode ser observado no caso 

das linguagens documentárias mais antigas como as listas de cabeçalhos de assunto e os 

sistemas de classificação bibliográfica, mas os fundamentos sobre estes instrumentos 

documentários estão hoje relativamente elaborados, como mostram os estudos iniciados 

nos anos 1960 na Europa e ex-União Soviética.  

Os princípios da Arquivística e da Museologia (sob o ponto de vista da 

organização da informação) também são de modo recorrente apresentados como 

dogmas, como o princípio de proveniência e o de respeito aos fundos da Arquivística 

que, muitas vezes prescindem de seus quadros explicativos fundamentais e são dados 

como elementos que por si mesmos definem a área. No que se refere à Museologia, mas 

também à Arquivística (sob o ponto de vista da História), algumas técnicas de 

organização da informação estão sedimentadas em recursos da tecnologia em papel para 

elaboração de inventários, carentes de maiores abstrações quanto ao processo 

propriamente informacional. Os aspectos sociais, culturais e políticos atribuídos aos 

documentos em seus contextos são sobrepostos (e não articulados) ao processo 

informacional que permitiria seu efetivo acesso e uso segundo estes aspectos. 

Quanto aos códigos de catalogação, aos formatos de registro bibliográfico e às 

normas para tratamento da informação eletrônica em geral, podemos dizer que a 

dogmatização é construída e reforçada em grande medida por certos tipos de ações de 

pesquisa e de ensino. Muitas destas ações têm sido configuradas por abordagens 

antagônicas que se apoiam mutuamente: abordagens humanistas, sociais e cognitivas, 

por um lado, e abordagens tecnológicas, por outro. Ambas escapam à abordagem 

informacional da Ciência da Informação, apresentando baixa capacidade de interlocução 

com esta e entre si, pois são concebidas muitas vezes por impressões estereotipadas e 

superficiais da área do que por elaboração interdisciplinar (uma vez que a noção 

científica de interdisciplinaridade é focada, assertiva e fundamentada). Sob estas 

abordagens, os processos de organização da informação que possibilitam a 

implementação de estratégias que fomentam o acesso e o uso da informação são 

compreendidos como técnicas para a produção de estoques de dados. Por este motivo, o 
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que complementa e reforça as duas abordagens antagônicas citadas é a abordagem 

tecnicista ou mecanicista, a que usualmente se denomina processamento técnico. 

Dito de outro modo, quanto mais se enfatiza o aspecto tecnológico ou o aspecto 

social, menos se dá o adensamento do aspecto informacional, movimento que conduz à 

dogmatização destes processos. Esta fragilidade de ordem epistemológica é deflagrada 

pela visão anacrônica delegada à catalogação, pela visão inovadora atribuída à adoção 

da tecnologia eletrônica e, por fim, pela visão redentora da abordagem humanista e 

social fornecida à função da biblioteca e dos bibliotecários, e aos estudos (alheios à 

área) que relacionam tecnologia, informação e sociedade. 

Aí se encontra nosso questionamento quanto ao movimento que ressalta a figura 

do usuário como modo de „humanizar‟ a área ou de elaborá-la a partir dos aspectos 

sociais e/ou cognitivos em oposição ao aspecto tecnicista do processamento da 

informação. Segundo esta percepção, a figura do usuário é apresentada de modo tão 

enfático quanto esvaziado, porque as necessidades de informação que configuram o 

indivíduo como usuário de informação de sistemas não são devidamente formuladas. A 

abordagem cognitiva, por exemplo, toma o usuário individualmente, e não como sujeito 

social, e segundo a forma como ele assimila a informação, e não como busca e usa 

informação do sistema documentário; esta abordagem parece centrar-se nas formas de 

atender cada usuário particular, o que não contribui para o momento da construção do 

sistema documentário. 

Alice Príncipe Barbosa, grande nome da catalogação no Brasil no início da 

adoção dos recursos dos computadores, afirmou: 

Assim, podemos dizer que a Catalogação, isto é, o processo técnico do 

qual resulta o catálogo, é a linguagem de descrição bibliográfica, que só 

poderá ser um bom instrumento de comunicação à medida que for 

normalizado. 

Por sua vez, os catálogos serão mais úteis como instrumentos de 

comunicação, quando adotarem uma linguagem padronizada, isto é, um 

mesmo código de catalogação em âmbito internacional. 

Entretanto, sendo o catálogo um meio e não um fim, o usuário ou o 

público a que se destina deve ter o privilégio de ser convenientemente 

por ele atendido, mesmo contrariando os preceitos aos quais estão 

ligados os catalogadores (BARBOSA, 1978, p. 30). (destaque nosso) 

A autora trabalha com a ideia, de certo modo contraditória, mas ainda hoje 

recorrente na literatura e na fala de pesquisadores e de empregadores de profissionais 
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bibliotecários, de que os preceitos dos catalogadores se opõem às necessidades dos 

usuários, mas que estes devem ser adequadamente atendidos.  

Contudo, a afirmação de que o usuário deve ser levado em conta e de que os 

catalogadores não fazem isso só aumenta o problema, caso os parâmetros que permitam 

a comunicação documentária não sejam explorados. Buscamos identificar e trabalhar 

alguns dos parâmetros que devem ser considerados na elaboração do registro de 

informação, de modo que haja maior aproximação entre necessidades de informação de 

usuários e representações documentárias. Entendemos que esta aproximação apresenta 

possibilidades mais efetivas de conduzir à elaboração de registros de informação sob o 

ponto de vista de sua função cognitiva de qualificador da recuperação da informação. 

A concepção tecnicista fundamentou a crença de que as regras de catalogação 

ditadas pelo AACR2, além de únicas, seriam passíveis de completa objetivação, ou seja, 

não haveria variação de interpretação. Como necessariamente há variação de 

interpretação, mas cada interpretação é vista de modo absoluto, os resultados são em 

geral relativos porque os parâmetros adotados são frágeis. É justamente a crença na 

objetivação absoluta que estimulou o subjetivismo desta atividade. Como decorrência, 

dogmas já construídos são re-colocados sob novos contornos e a pesquisa sobre 

fundamentos não se desenvolve pois é pequena, pontual e localizada.  

Fato que explica este movimento é o de que a catalogação buscou unicamente 

nos métodos de catalogação por cópia e na atenção à inovação tecnológica os modos de 

fornecer maior dignidade a esta prática e aos estudos sobre o tema. Em oposição aos 

processos de representação do conteúdo dos documentos, nos quais o contexto do 

sistema documentário é determinante, nos processos de representação descritiva, maior 

nível de compatibilização entre sistemas diferentes é possível quanto mais padronizada 

for a produção dos documentos (como os textos escritos acadêmicos ou publicados 

comercialmente). As contingências econômicas e as promessas tecnológicas induziram 

à busca pela universalização das regras de catalogação, ou seja, à busca por padrões 

quase absolutos. O estabelecimento de dogmas dá-se em função de alguns de seus 

resultados práticos, e não por suas bases conceituais. Por isso, estas explicações não são 

genéricas e tendem a soar de modo pouco convincente. Está aí delineado um movimento 

que precisa ser enfrentado sob pena de não se conseguir sustentar futuramente sequer os 

interesses políticos e corporativos mais arraigados. 
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Com base em Escarpit (1991, p. 153), citado por Couzinet, Régimbeau e 

Courbières (2001), as referências dos documentos contêm em memória, não a 

informação propriamente, mas a designação do documento que contém a informação 

(como os documentos secundários produzidos pelas técnicas documentárias). Para estes 

autores, a referência bibliográfica, o registro catalográfico e a ficha descritiva são 

„etiquetas‟ que permitem atestar a existência de um documento. Essas etiquetas supõem 

que existe algo estável, que pode ser verificado e interrogado por todos, funcionando 

como prova. Quando essas etiquetas são mal redigidas ou estão incompletas, torna-se 

difícil recuperar a fonte de referência porque aquelas repousam sobre princípios de 

caracterização que devem ser respeitados para que o vínculo entre essas duas entidades 

– etiquetas e documentos – não seja rompido. O documento é uma prova e a menção de 

um documento é uma prova de que este documento existe: é a prova da prova 

(ORTEGA, 2008a , p. 8). 

Deste modo, as informações documentárias que são produto da representação 

descritiva não são meras descrições formais dos documentos (muito menos descrições 

físicas, como já dissemos), mas representações documentárias a partir de elementos 

selecionados: nomes de autor e títulos de documentos, nomes de pessoas e suas 

qualificações, nomes atribuídos a objetos e outros são informações e implicam em 

significação desde o momento em que são selecionadas até a elaboração de 

representações, cujo relacionamento efetiva o processo de significação que orienta, por 

sua vez, a significação que será realizada pelo usuário. Quando um serviço de 

informação, por exemplo, seleciona um documento para compor a coleção (de 

existência local ou não), não é o objeto em sua forma física que está em questão, mas a 

instância física de uma obra que foi produzida por um certo autor (pessoal ou coletivo), 

mais ou menos conhecido, de uma certa abordagem estética, científica ou utilitária, 

publicada em tal data e local, registrada por um título, sendo todos eles elementos que 

implicam certos contextos temporais, geográficos e temáticos que, por sua vez, se 

relacionam a condicionantes políticos, econômicos, sociais e culturais.  

Os fundamentos da Representação Descritiva que conhecemos e que são mais 

presentes atualmente foram sistematizados na metade do século XIX sob a denominação 

de princípios de catalogação. Estes princípios são marcados pelo tempo e pelo modo 

que foram elaborados e usados, levando à constituição de regras de catalogação de fraco 

nível de abstração, sob o ponto de vista dos avanços metodológicos atuais. Ao mesmo 
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tempo, subjacente a estas mesmas regras, podemos identificar relevante acúmulo 

metodológico. Deve-se reconhecer (e não simplificar) os dois lados dessa longa história, 

pois eles convivem dialeticamente configurando parte do conhecimento e das práticas 

profissionais em Representação Descritiva. Neste contexto, podemos identificar várias 

comunidades de profissionais e de pesquisadores atuando em Representação Descritiva, 

como a comunidade de bibliotecas, de documentalistas, de produtores de metadados e 

de pessoal de tecnologia. Estes grupos não são constituídos de modo exclusivo e se 

mantêm em atividades que são simultaneamente de interação e de conflito. 

O quadro apresentado, constituído por avanços realizados e por processos 

metodológicos ainda carentes de amadurecimento, confirmam a hipótese de que é 

preciso resgatar e reforçar o aspecto intelectual que envolve a elaboração dos registros 

de informação dos sistemas documentários, de modo a superar o empirismo como único 

método para a efetivação desta atividade e a urgência tecnológica como fator primordial 

de mudanças.  

Considerando a Representação Descritiva enquanto atividade que se relaciona 

com a de elaboração de modelos para estes registros de informação, no contexto da 

construção e gestão de sistemas documentários e segundo previsão de necessidades de 

uso de informação, propomos a seguinte sistematização de suas etapas: 

 determinação da estrutura de campos e de suas características, segundo 

tipologias documentais específicas; 

 estabelecimento dos procedimentos para seu preenchimento e para escolha e 

forma dos pontos de acesso que comporão o índice de busca;  

 elaboração da forma de apresentação da referência e do documento referenciado, 

quando for o caso;  

 descrição formal e de conteúdo dos campos, ou seja, seu preenchimento, e 

elaboração dos pontos de acesso; e 

 adoção de rotinas de revisão de índices e de registros que garantam a 

consistência do sistema, ou seja, a coerência entre as descrições. 

A etapa de apresentação da referência e do documento referenciado necessita de 

uma amostra prévia de registros completos, mas é atividade anterior à da descrição. 

Além disso, refere-se especialmente ao aspecto conceitual ou estrutural de apresentação 
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do registro, menos que a aspectos estéticos e tecnológicos (embora estes também devam 

ser considerados). 

O exposto nos capítulos deste trabalho nos permite constatar que as 

metodologias para construção de bases de dados documentárias e as metodologias para 

produção de documentos eletrônicos englobam os princípios e procedimentos que 

permitem a execução das etapas citadas. De modo distinto, as normas e demais 

instrumentos documentários adotados para o processo denominado de catalogação não 

contemplam todas estas etapas, apresentando essencialmente estrutura de campos, 

procedimentos para preenchê-los e acessá-los e o modo de apresentação dos registros; a 

estrutura e a apresentação são únicas e muitas das orientações de preenchimento são 

circulares e pouco explicativas. 

As etapas assim apresentadas demonstram que a Representação Descritiva não 

se define de modo estanque pelo processo de descrição formal. Há etapas que 

antecedem a descrição e são necessárias à sua realização. Estas etapas são pouco 

contempladas na literatura e no ensino de modo global e articulado, gerando baixa 

capacidade de generalização para contemplar os diversos registros de informação de que 

se ocupa a área e que são atualmente demandados a ela. 

Se a Representação Descritiva deve incluir a elaboração das estruturas dos 

registros de informação, sua apresentação e manutenção, então esta denominação não é 

apropriada. Contudo, com esta denominação ou outra, interessa considerar este ponto 

entre os conteúdos que definem e caracterizam a Organização da Informação, seja em 

termos de elaboração epistemológica, seja na organização de projetos pedagógicos ou 

nas práticas profissionais documentárias.  

Segundo Garrido Arilla, a Catalogação inclui os processos da descrição formal e 

da indicação de todos os pontos de acesso. Esta configuração segue aquela proposta pela 

corrente norte-americana sob as denominações „catalogação descritiva‟ e „catalogação 

de assunto‟. Não observamos, contudo, referência à determinação da estrutura de 

campos. Supomos que esta etapa não seja tratada em função da compreensão de que a 

mesma estaria estipulada previamente nos códigos de catalogação, como já observamos. 

Quanto à Representação Descritiva e à Representação Temática, o mais 

coerente, considerando as denominações utilizadas, seria a compreensão de que ambas 

são, respectivamente, o resultado da descrição formal e da descrição de conteúdo 
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temático dos documentos. Estas denominações foram adotadas com o objetivo de 

ampliar a noção de Catalogação que é voltada apenas aos catálogos de biblioteca. 

Contudo, o uso dos termos Representação Descritiva e Representação Temática 

desconsiderou que a Catalogação tem sua origem na construção global do sistema 

documentário, neste caso, o catálogo. Deste modo, se as primeiras abrangem outros 

sistemas documentários, deixam de contemplar o sistema como um todo, levando a que, 

em uma ou outra abordagem permaneça a ausência de fundamentos sobre a noção de 

registro e de sistema, como aquela pautada pela estrutura enquanto forma e conteúdo. 

A Representação Descritiva e a Representação Temática, ao responderem pelos 

conteúdos dos campos, devem definir previamente os mesmos. Trata-se, para qualquer 

registro de informação bibliográfica, arquivística ou museológica, de estruturas 

baseadas em conteúdos que se quer ver presentes e operacionalizáveis no registro. O 

registro de informação é construído, portanto, a partir de uma estrutura, no sentido de 

forma e conteúdo, ou de „formas‟ que determinam e são determinadas pelos 

„conteúdos‟. A estrutura é prévia ao preenchimento dos campos que concretiza 

propriamente o registro. Deste modo, a questão que apontamos é a da implicação da 

anterioridade da identificação da forma e do conteúdo que constituirá a estrutura do 

registro. 

Não à toa, as ontologias, taxonomias e topic maps abordam o registro como um 

todo. Embora inicialmente tenham sido comparados às linguagens documentárias, 

podem ser considerados bases de dados que se iniciam por uma estrutura prévia que, 

aplicada, transforma dados em documentos (portanto, estruturados), a exemplo da 

produção dos documentos eletrônicos. 

Trabalhamos com noção de documento que se dá no âmbito de um sistema e é 

explicada simultaneamente pela presença de um suporte material e pela ideia de 

conteúdo ou informação, da qual dependem suas possíveis leituras. Esta configuração 

opera com o termo documento e derivações, elaborados no contexto da área 

denominada Documentação, corrente que é opção desta pesquisa (embora muitas vezes 

adotemos a denominação Biblioteconomia, em sentido amplo, ou seja, incluindo a as 

contribuições da Documentação). Esta opção se deu, entre outros motivos, pela 

pertinência, abrangência e economia dos conceitos de que faz uso e da terminologia 

criada para tanto. Contudo, todo o século XX é permeado de debates no continente 

europeu sobre o conceito de Documentação, questionando a ambiguidade do termo. 
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Supomos que este seja justamente um dos motivos pelos quais a terminologia produzida 

no contexto da Documentação apresenta campos nocionais consistentes para a 

realização de operações conceituais sobre o objeto da área.  

A nosso ver, a noção de produção de documentos no sentido documentário é a 

que fundamenta o sentido do adjetivo „documentário‟. A terminologia construída a 

partir de „documento‟ é tratada e proposta por Otlet em seu Tratado de Documentação 

(1996, p. 13), no qual informa que o tema foi discutido na XI Conferência Internacional 

do IIB, concluindo que os avanços na terminologia técnica realizados nos últimos 10 

anos (portanto dos anos 1920 a 1930) justificam a mudança, a partir da qual é possível 

expressar-se em uma palavra o que antes se fazia a partir de três ou quatro (como ainda 

hoje podemos observar). No Tratado, encontramos as formas „Enciclopédia 

Documentária‟ e „dossiê documentário‟, mas o adjetivo „documentário‟ parece ter-se 

efetivamente consolidado a partir da retomada da Documentação na Europa, nos anos 

1960, em especial na França, com os estudos sobre organização da informação baseados 

na questão da linguagem realizados por Gardin (1966, 1968, 1973), Coyaud (1966), 

Van Dijk (1964), Chaumier (1971) e outros. Os termos que se fizeram presentes a partir 

de então são, entre outros, „langage documentaire’ e ‘information documentaire’, como 

constam nos títulos das obras citadas. 

Observamos que o adjetivo „documentário‟ está incorporado à terminologia da 

Linguística, apontando a amplitude dos estudos da Linguística Documentária como um 

contraponto à baixa incorporação de elementos da Ciência da Informação por outras 

áreas. O verbete „documentário‟ do Dicionário de Linguística (DUBOIS et al., 1998, p. 

203, destaques do autor) apresenta o seguinte conteúdo: 

Chama-se análise documentária a representação, por meio de termos e 

de processos sintáticos convencionais, de um certo conteúdo dos 

documentos (artigos, publicações) científicos com fins de classificação, 

de pesquisa de informação. Os termos convencionais que servem para 

codificar os resumos formam o léxico documentário; a sintaxe e o 

léxico convencionais formam uma metalíngua de documentação, que 

constitui a linguagem documentária. 

No entanto, os termos derivados de „documento‟ apresentam certa variabilidade 

de forma que deflagram as diversas apropriações sobre esta corrente. A principal 

distinção a ressaltar é a do uso dos adjetivos „documental‟ e „documentário(a)‟.  
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Apresentamos abaixo sistematização que busca representar a variabilidade das 

derivações do termo documento em português do Brasil e de Portugal, em espanhol e 

em francês. 

CONCEITO TERMOS 

Referente a documento documentaire (francês) 

Ex.: tipologia documental documental (espanhol) 

 documentario (espanhol) 

 documental (português, de Portugal) 

 documental (português, do Brasil) 

Referente a documentação documentaire (francês) 

Ex.: processo documentário documental (espanhol) 

 documentario (espanhol) 

 documental (português, de Portugal) 

 documentário (português, do Brasil) 

 documental (português, do Brasil) 

Quadro 17: Equivalência terminológica entre as derivações do termo „documento‟ em português 

do Brasil e de Portugal, espanhol e francês.  

Supomos que o uso do adjetivo „documental‟ na Espanha e Portugal tenha 

influenciado a adoção deste termo no Brasil para indicar os dois conceitos em questão 

na produção sobre Arquivística. 

Já o adjetivo „documentário‟ é mais usual quando se refere à influência da 

Documentação francesa, cuja tradução do adjetivo „documentaire‟ foi realizada por 

Johanna Smit da ECA/USP, quando retornou ao país após pesquisa de doutorado na 

França sob orientação de Gardin. Os estudos do Grupo Temma ocupam-se dos 

processos da Documentação e não do documento propriamente, de onde a origem do 

nome do campo que caracterizou este grupo por muito tempo: Análise Documentária. 

Cabe observar o uso do termo „documentario’ em espanhol na segunda edição 

da obra clássica de López Yepes (La Documentación como disciplina), de 1995, embora 

o termo „documental’ seja o mais presente nesta obra. Ao tratar da palavra 

documentação, há um parágrafo novo nesta segunda edição que informa sobre a 

aparição do termo „documentario’ no Dicionario da Real Academia Española, 20ª 

edição, de 1984, porém com o mesmo sentido de „documental’.  
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É de se levar em conta que apenas no Brasil esta distinção ocorra na forma de 

termos específicos. Contudo, se há de fato a necessidade de dois conceitos, como 

apontamos, trata-se de optar por um termo para cada conceito ou um termo para os dois 

conceitos, mas abandonando o uso indiscriminado dos mesmos. 

Optamos pelo entendimento de que o adjetivo „documental‟ refere-se ao 

documento que compõe ou virá a compor o sistema, mas não é produto das ações de 

informação realizadas no âmbito do sistema, como no caso do adjetivo „documentário‟. 

Exemplificando, temos a forma „tipologia documental‟ para indicar um certo tipo de 

documento, independente de ter sido introduzido em um sistema, e a forma „processo 

documentário‟ para o processo que ocorre no âmbito do sistema em que se dá o trato 

com informação produzindo unidades registradas organizadas para posterior 

recuperação. 

Deste modo, ressaltamos a coerência e pertinência representada pelas formas 

empregadas na adjetivação dos aspectos do documento (portanto, aspectos documentais) 

e na adjetivação relativa a processos da Documentação (que seriam todos os processos 

documentários), fazendo jus não apenas a conceitos constituintes da área mas às 

derivações adotadas em língua portuguesa. Partimos do princípio de que, se a tipologia 

do documento é identificada à parte do sistema, a análise e a representação do 

documento são processos que ocorrem necessariamente no âmbito do mesmo, sendo 

dependentes dos seus parâmetros contextuais. A elaboração de índices de livros e 

enciclopédias e a normalização de documentos em geral, publicados comercialmente ou 

não como as teses e dissertações, não seriam preocupação central da Ciência da 

Informação (embora relacionem-se a ela) pois, segundo a abordagem com que viemos 

operando, não são potencialmente criados para a socialização da informação, já que não 

compõem conjuntos de documentos selecionados e agregados de unidades informativas 

construídas para serem recuperadas e utilizadas por públicos determinados. 

Nesta pesquisa, a terminologia dos termos derivados de „documento‟ apresenta-

se do seguinte modo: „tipologia documental‟ e „forma documental‟ que indicam 

aspectos do documento, e „análise documentária‟, „representação documentária‟, 

„informação documentária‟, „processo documentário‟, „instrumento documentário‟, 

„produto documentário‟, „fluxo documentário‟, „mensagem documentária‟, 

„comunicação documentária‟ que são referentes a processos sobre documentos em um 

sistema, por sua vez, „sistema documentário‟. 
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Ficam justificadas as formas pouco usuais no Brasil e para as quais adotamos as 

traduções: „bases de dados documentárias‟ e „normalização documentária‟. Também 

alteramos as formas „unidade documentária‟ ou „unidade informacional‟, adotadas como 

sinônimas em Ortega (2008a), para a forma única „unidade documentária‟ por ser mais 

precisa já que o adjetivo „informacional‟ não fornece a ideia de registro, muito menos a 

de processamento de unidades visando acesso, como é o caso explícito do adjetivo 

„documentário‟. Os termos „objeto informacional‟ (ou „objeto de informação‟), „recurso 

informacional‟, „recurso on-line‟, e „fonte de informação‟ têm sido adotados como 

forma de contemplar especialmente os documentos disponíveis no ambiente da Internet; 

para esta pesquisa, adotamos apenas a forma „recurso informacional‟ ou „recurso on-

line‟. 

O termo „documento‟ e suas derivações mostram-se elementares para a pesquisa 

sobre Representação Descritiva e tem sido recuperados para a pesquisa em Ciência da 

Informação como um todo. Os princípios de Catalogação são os mais amplamente 

reconhecidos e discutidos; no entanto, não fazem uso desta terminologia.  

A noção de entidade de que faz uso a Ciência da Computação é pertinente e foi 

incorporada em alguma medida pela Ciência da Informação. A entidade corresponde ao 

conjunto de dados identificados que constituirão uma unidade em um sistema 

documentário. Dito de outro modo, a entidade refere-se a algo abstrato que pode ser 

representado na forma física de um registro de uma base de dados. Neste sentido, 

„entidade‟ e „unidade documentária‟ são conceitos que se assemelham, embora suas 

origens distintas demonstrem algumas diferenciações: apenas o primeiro tem sido usado 

para tratar dos registros de informação identificados nesta pesquisa, pois o segundo não 

tem sido abordado de modo tão abstrato e amplo. De qualquer modo, a identificação de 

unidades documentárias se dá a partir de tipologias documentais determinadas, 

enquanto estruturas básicas que descrevem classes de documentos com características 

comuns. Para a elaboração do registro de informação, deve-se identificar a unidade 

documentária, o que ocorre por meio de metodologias que permitam considerar de 

modo criterioso as tipologias documentais, o contexto institucional e seus públicos.  

A elaboração do registro de informação de sistemas documentários pode se dar a 

partir de documentos ou de partes deles, de dados esparsos, ou de transações. No 

primeiro caso temos os sistemas de informação secundária (constituídos por 

referências a documentos que correspondem a necessidades de informação do usuário) 
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e, nos dois outros, temos os sistemas informação primária (nos quais, o próprio 

registro responde a necessidades de informação).  

Trata-se das possibilidades de viabilizar a circulação da informação, que é 

produto das diversas expressões humanas, como o pensar, o agir e o sentir. Para tanto é 

que são desenvolvidos fundamentos e metodologias para a elaboração de registros de 

infomação relativos a necessidades de informação bibliográfica, arquivística e 

museológica, e para a promoção do acesso aos mesmos e seu uso efetivo, e estudados 

aspectos relacionados ao fenômeno. 

Para tratar das necessidades informacionais, é necessário explorar o conceito que 

envolve o indivíduo a que chamamos de usuário de informação, como já comentamos 

neste capítulo. As necessidades informacionais são inerentes aos seres humanos, 

embora se manifestem diferentemente em cada um deles, dependendo de características 

individuais e de suas vivências intelectuais, estéticas e afetivas. Contudo, o usuário de 

que tratamos refere-se à figura ancorada na relação documento-sistema-usuário, 

configurando-se portanto não como um indivíduo que usa informação, mas como um 

indivíduo que é usuário de informação de sistemas construídos com este fim. Embora 

adotemos o esquema documento-sistema-usuário, tratamos de fato de estratégias de 

acesso enquanto abordagens sistêmicas sobre conjuntos informacionais de interesse do 

usuário. Estas abordagens sistêmicas são ações documentárias que visam orientar o 

processo de significação pelo usuário. 

O conceito de simbolização tratado por Benveniste (1966, p. 26, citado por 

LOPES, 2004, p. 41) fornece subsídios à compreensão da significação em 

Representação Descritiva: 

faculdade de representar o real por um „signo‟ e de compreender o 

„signo‟ como representante do real, de estabelecer, portanto, uma 

relação de „significação‟ entre alguma coisa e alguma outra coisa. (...) 

A faculdade simbolizante permite, com efeito, a formação do conceito 

como algo distinto do objeto concreto. 

A noção de produção de documentos com que trabalhamos engloba a 

elaboração dos registros de informação, que é tema da pesquisa, e se refere à produção 

de significações sobre objetos ou dados selecionados para que se tornem documentos e, 

portanto, exerçam a capacidade de informar a usuários. Refere-se, portanto, à 

constituição do vínculo entre estes objetos ou dados e as necessidades de informação de 
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usuários. O documento é configurado como tal no âmbito do sistema documentário, 

enquanto produto da prática documentária. 

Green (2008, p. 150 e 158) trata das relações como o coração da organização do 

conhecimento, segundo expressão que adota. Segundo ela, a necessidade de organizar 

materiais e informação deve se dar segundo os modos pelos quais eles precisam ser 

recuperados. Todo princípio de organização é constituído de uma ou mais relações, de 

tal forma que, sem relações não pode haver organização. As relações são usadas para 

navegar entre assuntos, assim como para a localização dos documentos, os quais, juntos 

dizem mais que a soma de suas partes. 

Deste modo, a Ciência da Informação seria a área voltada à satisfação de 

necessidades de informação por meio da elaboração de relações de significação entre 

documentos em sistemas de modo a que possam promover processos de significação 

por seus usuários.  

Estas relações de significação são elaboradas a partir de registros de 

informação de sistemas documentários que se configuram como estruturas coerentes 

entre si, e segundo as tipologias documentais e necessidades de informação que 

representam. A Representação Descritiva, conjuntamente com a Representação 

Temática, se ocupa da forma e do conteúdo que constituem estas estruturas. As 

mesmas são responsáveis, portanto, pela elaboração de modelos de registros de 

informação, no contexto da Organização da Informação cujas atividades relacionam-

se à construção e gestão de sistemas documentários. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre os autores de destaque no tema tratado, ressaltamos Elaine Svenonius, 

com produção sobre catalogação na corrente norte-americana, tendo organizado livros e 

produzido artigos sobre seus fundamentos.  

A obra de Garrido Arilla apresenta enfoque histórico bastante amplo e 

detalhado. A autora trata da história da catalogação na Espanha, que é tão antiga quanto 

relevante, assim como a dos países europeus, em especial a França. Trata também, de 

modo abrangente, dos fatos, personagens e inovações deste tema nos Estados Unidos. A 

obra se destaca, a nosso ver, por apresentar informações inexistentes na literatura 

brasileira e por diferenciar-se substancialmente da obra clássica de Alice Príncipe 

Barbosa sobre o tema, cuja abordagem em diversas passagens é mais favorável aos 

desenvolvimentos anglo-americanos, os quais Garrido Arilla apresenta de modo crítico 

e ponderado, já que os relaciona com a história europeia de catalogação.  

No Brasil, muitos publicaram manuais para uso do AACR2, essenciais para 

auxiliar a prática profissional, o ensino e subsidiar atividades de pesquisa. A primeira e 

praticamente única obra histórica sobre catalogação foi produzida por Alice Príncipe 

Barbosa nos anos 1970, motivo pelo qual adjetivamos esta obra como clássica. No que 

se refere a aproximações teóricas, Eliane Serrão Alves Mey destaca-se há muitos anos 

como a única a publicar questionamentos sobre o tema. Recentemente os estudos sobre 

o modelo FRBR têm retomado a abordagem teórica sobre catalogação e as primeiras 

dissertações no país sobre este modelo foram estimuladas por esta pesquisadora. Os 

artigos de Marysia Malheiros Fiuza de que fizemos uso são definitivos, mas 

infelizmente a produção desta autora parece ter sido descontinuada. O Brasil faz baixo 

uso da produção teórica sobre catalogação, como a de Svenonius, dos espanhóis e dos 

primeiros teóricos da catalogação, e também produz muito pouco. 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Catalogação (GEPCAT) foi criado a partir 

do Encontro de Docência em Catalogação, organizado por Eliane Serrão Alves Mey e 

Zaira Regina Zafalon, realizado nos dias 21 e 22 de agosto de 2008, na UFSCar e 

promovido pelo DCI/CECH, com a participação e apoio de vários professores de todo o 

país. O grupo é formado principalmente por professores voltados às questões de 

catalogação em bibliotecas, ou seja, são pouco presentes aqueles ocupados com os 

sistemas de informação científica e as normas para tratamento de recursos de 
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informação on-line. Isto reforça a separação entre a comunidade de bibliotecas e a 

comunidade de criadores de metadados e tecnologias relacionadas. Observamos também 

maior envolvimento dos membros do grupo com aspectos do ensino e das práticas 

profissionais que aspectos da pesquisa. De qualquer modo, o grupo tem manifestado a 

riqueza de debates entre gerações e escolas diferentes de professores. 

Esta pesquisa realizou tão-somente o levantamento e a sistematização de 

fundamentos dos registros de informação dos sistemas documentários, buscando na 

Ciência da Informação algumas teorias e metodologias que compõem este quadro. O 

limite da pesquisa é o da problematização dos itens tratados pois, embora a maior parte 

dos debates aqui registrada já tenha sido desenvolvida de algum modo, as diversas 

abordagens que envolvem a elaboração do registro de informação são tratadas 

separadamente e sob enfoques distintos. O levantamento realizado pretendeu esclarecer 

as origens das normas adotadas para a representação descritiva pois, tanto as mais 

antigas quanto as que surgiram nos últimos anos, são de difícil compreensão sem a 

retomada dos seus fundamentos originais e dos contextos de produção das normas e 

práticas que as precederam. 

O trabalho aborda a relação entre Ciência da Informação e Ciência da 

Computação no que tange à construção e gestão de bases de dados. Demonstra que falta 

explorar os aspectos de bases de dados no âmbito dos fundamentos e métodos de 

Organização da Informação, de modo a subsidiar o conhecimento sobre Representação 

Descritiva. Dito de outro modo, a Representação Descritiva não se sustenta a partir da 

ideia de processo de descrição, pois necessita da constituição prévia da estrutura, em 

termos de sua forma e conteúdo. A Catalogação, como conhecida tradicionalmente e 

segundo a corrente norte-americana, contempla a catalogação descritiva e a de assunto. 

Distante desta linha tradicional da Catalogação, alguns de seus processos têm sido 

desenvolvidos sob os aportes da Ciência da Computação para outros sistemas que não 

as bibliotecas, gerando uma lacuna em Ciência da Informação que tem continuamente 

revelado consequências pouco produtivas. 

Localizamos aqui parte da percepção sobre a incompatibilidade entre nossas 

práticas profissionais de construção e gestão de bases de dados e os conceitos e métodos 

presentes na literatura e nos programas de ensino sobre Representação Descritiva. De 

fato, a literatura técnica e científica e os currículos de ensino de graduação estão 
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focados em algumas práticas de bibliotecas consideradas como universais e há pouca 

sistematização sobre as diversas abordagens do tema. 

Outra dificuldade para o desenvolvimento da pesquisa, de que nos ressintimos 

desde a elaboração da dissertação de Mestrado, refere-se às disparidades terminológicas, 

às fragilidades conceituais e às abordagens pretensamente globalizadoras presentes na 

literatura sobre Representação Descritiva e sobre Ciência da Informação de um modo 

geral. O apoio sobre os textos exige vigilância contínua e capacidade de abstração 

redobrada. Fazemos um contraponto à produção em áreas mais consolidadas com seus 

autores de referência legitimados, nas quais é comum observar artigos e teses de 

abordagem autoral, menos que esforços de elaborações conceituais, mas cujo resultado 

– paradoxalmente – tende a ser mais consistente. 

Em outro momento pretendemos desenvolver estudos sobre a obra de Svenonius, 

assim como sobre as obras dos primeiros teóricos cuja publicação é de sua 

responsabilidade. Também caberia explorar de modo sistemático a produção em idioma 

inglês, em especial a da Inglaterra, pois esta apresenta simultaneamente o pragmatismo 

e funcionalismo norte-americano e a abordagem filosófica e conceitual europeia. 

Faltaria aprofundar a sistematização das distintas categorias de registros de 

informação de que trata a Ciência da Informação, elaborando a noção de informação 

bibliográfica, que se mostra tão óbvia quanto de difícil explicação já que, de modo 

recorrente, é abordada de modo circular. Ao reconhecer os fundamentos comuns entre 

as representações documentárias do tipo bibliográfico, arquivístico e museológico, a 

noção de representação documentária em seu sentido concreto, ou seja, a de registro de 

informação, poderia ser mais amplamente desenvolvida.  

Aportes teóricos e metodológicos poderiam ainda ser explorados na Lógica e na 

Ciência da Computação. A noção de estrutura, no sentido de forma e conteúdo, poderia 

ser mais desenvolvida, de modo a fundamentar a noção de registro de informação para 

além das normas de descrição e dos princípios historicamente formulados. Os 

fundamentos da noção de estrutura mereceriam ser explorados como escopo teórico 

para subsidiar os novos debates sobre catalogação, contribuindo para a distinção entre 

modelos concretos que são produto de contingências históricas (políticas, econômicas e 

tecnológicas) e modelos teóricos, ou seja, abstrações efetivas, embora todo modelo 

também seja datado. Estes fundamentos devem permitir também subsidiar com maior 

propriedade metodologias e instrumentos em processo de desenvolvimento pela Ciência 
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da Computação, como as ontologias, além dos antigos modelos computacionais para 

recuperação da informação.  

Outra perspectiva de continuidade de pesquisa sobre Representação Descritiva 

refere-se ao desenvolvimento de proposta de ensino de graduação, buscando incluir os 

conteúdos necessários à estruturação do registro e os métodos de gestão de base de 

dados e os conteúdos que contemplam as diversas comunidades voltadas à elaboração 

de registros de informação, apontando para suas diferenças (essenciais e contingenciais) 

e seus fundamentos comuns. 

Pudemos observar que a relação entre Representação Descritiva e Representação 

Temática está mal construída, ou seja, há uma desarticulação entre elas que apresenta 

implicações para a área. Alguns fatos demonstram isso: a pesquisa que aborda a 

primeira conhece pouco a segunda e vice-versa; as pesquisas de ambos os temas estão 

focadas na informação com fins bibliográficos, mais particularmente a textual, mas isto 

não parece contribuir para sua aproximação; a Representação Descritiva desenvolveu-se 

menos que a Representação Temática em termos conceituais e sua longa história de 

práticas profissionais e de elaboração de normas não permitiu ainda superar este fato; e, 

há uma lacuna quanto às teorias e metodologias que sustentam a noção de registro de 

informação, mas ela não é percebida suficientemente. 

A dispersão da produção de literatura em Ciência da Informação reflete-se no 

tema deste trabalho. Esta dispersão parece estar colaborando para a constituição de 

vícios de pesquisa, nas quais o foco se dá em uma parte, que é tomada pelo todo, e não 

há justificativa sobre a relação parte-todo. Como sabemos, este modo de pesquisar, pela 

dimensão que tomou no país, mostrou-se improdutivo, já que pouco reverte aos 

profissionais em suas práticas, além de ter levado à constituição de comunidade de 

pesquisadores cujas agendas de pesquisa não se articulam entre si e cujas dificuldades 

de identidade acadêmica são evidentes entre os menos familiarizados com o quadro 

histórico-epistemológico da Ciência da Informação. O modo improdutivo a que nos 

referimos deflagra, paradoxalmente, que a dispersão permanece pois a área não se 

aprofunda e a área não se aprofunda pois a dispersão permanece, como evidencia a 

convivência de abordagens antagônicas que se sustentam mutuamente em vez de serem 

efetivamente contrapostas e debatidas em suas diferenças, semelhanças e pertinências.  

Os debates sobre Representação Descritiva são promissores mas têm como 

desafio superar abordagens segmentadas e a-históricas e elaborar generalizações e 
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abstrações que ainda vão exigir muito em termos de pesquisas fundamentais, que não se 

percam nas aplicações tecnológicas possíveis, nem se descaracterizem frente a discursos 

humanistas e sociais de outra ordem, mas que saibam fazer uso destes aportes para a 

construção de quadros epistemológicos consistentes. Que elaborações dialéticas 

prevaleçam frente às dicotomias simplificadoras continuamente renovadas. 
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